
   
 

 
 

 
KFUM’S BOLKLUB ROSKILDE
ROSKILDE FESTIVAL 2014 

Navn: 
Adresse:  
Postnr./by:  
Land:  
Båndnr.:  

Stade-/kontraktnr.: 92-29A ~ 92-29J / Kiosk medarbejder eller Madbods medarbejder 
Stadenavn: KFUM’s Boldklub Roskilde  

  

VELKOMMEN SOM MEDARBEJDER PÅ ROSKILDE FESTIVAL 2013 

Information om udlevering af adgangstegn 

• KFUM's Boldklub Roskilde · Snebærvej 16 · 4000 Roskilde: Dato følger snarest 
• Personaleansvarlig: Lilian Andersen, tlf. 2511 5672, ova@comxnet.dk 

 
Medarbejdergoder 

• Mad og drikke, når du er på vagt.  
• Mad og drikke, når du har fri - her har du mulighed for at besøge vores medarbejder område 

Boldts bar på Indre Plads (Handelsøen), her kan bl.a. købes øl og vand, samt et let måltid (åben 
fra torsdag den 3/7). 

• Mulighed for at købe mad i vores mad bod: Det Spanske Madhus på Apollo & Indre Plads til 
medarbejder pris.  

• Der er mulighed for at bestille plads på medarbejder camping (stille område), hvis ledige pladser. 
Pris kr. 200,00. Bestilling via Lilian Andersen. 

• Vær opmærksom på, at du som medarbejder er dækket af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring 
tegnet af Roskilde Festival (gælder alle madhandels-, service- og pantindsamlingskontrakter).  

 
Dine vagter 

• Du skal som minimum have 3 vagter á 10 timer. 
• Bodens præcise placering. Se kort på www.kfumfestival.dk/placeringer 
• Mødetid er 15 min. før vagten påbegyndes. 
• Forlad ikke din vagt, før du bliver afløst. 

 

Generelle krav fra Roskilde Festival 

• Adgangstegn er at betragte som værdigenstand, og skal behandles med samme omhu. 
• Hvis du som medarbejder får inddraget dit armbånd, hvis armbåndet går tabt, eller det på nogen 

måde bliver beskadiget, skal dette meddeles Lilian Andersen. 
• Mistede adgangstegn erstattes som udgangspunkt ikke. 
• Ingen medarbejdere på vagt må fremtræde beruset eller på anden måde påvirket. Ligesom, det 

er forbudt at indtage alkoholiske drikke under vagt. Bortvises en medarbejder på dette grundlag, 
betragtes det som udeblivelse og adgangstegnet vil blive inddraget. 

• Det er forbudt at medbringe flasker på den del af festivalpladsen, der er flaskefri. 
• Generelle sikkerhedsregler skal opfyldes. 

For medarbejdere i madboder: 

• Det forventes, at du møder ren og pæn, i rent tøj, rene negle osv. for at sikre optimal hygiejne. 
• Teltets bagområde er arbejdsområde og må ikke anvendes som fest- eller samlingssted. 

 



   
 

 
 

 
KFUM’S BOLKLUB ROSKILDE
ROSKILDE FESTIVAL 2014 

Sygdom 

Hvis du bliver syg eller på anden vis forhindret i at tage dine vagter, skal du gøre følgende: 

1. Sørge for at give Lilian Andersen bedsked 
2. Sørge for at dit adgangstegn afleveres i Check-in, som vil registrere dato/tidspunkt for 

udcheckning. 
Hvis ikke du følger denne procedure, vil Roskilde Festival efterfølgende opkræve kr. 3.500 for 
billetten, samt registrere dig som uønsket medarbejder på de næste 3 års festivaler. 

 

 

 

 

Dato og kvittering for modtagelse af adgangstegn 

 


