INFORMATIONSMØDE
ONSDAG DEN 20. JUNI 2018

MANGE TAK!
Vor Frue IF er meget taknemmelige for at du vælger at
bruge din fritid på os!
Indtægten fra Festivalen anvendes til den fortsatte
udvikling af foreningen, men også til generel støtte til
de lokale institutioner.
I 2018 er det Roskilde Rugby som har organiseret
arbejdet.

I denne præsentation kan du læse om:
 Selve arbejdet
 Forventningerne til dig
 Dine goder
I år er vi fuldt hold, hvilket vil gøre alt nemmere for
alle!

ARBEJDET
Opgaven som vejvagt er beskrevet som:

‘… efter bedste evne at holde villavejene fri for festivalgæster og deres biler.’
Arbejdet er placeret i Vor Frue, og tager udgangspunkt i Basen Vor Frue Hovedgade 55. Arbejdet er delt ind i 8 timers
vagter, og der skal bemandes 6 poster. Derudover har vi en mindre opgave i at holde øje med stier m.m. i Vor Frue.
 Første vagt starter fredag den 29. juni kl. 8:00
 Sidste vagt slutter søndag den 8. juli kl. 16:00
Den altid aktuelle vagtplan er placeret på http://vorfrueif.dk/andre-aktiviteter/roskilde-festivalen/, hvorfra der også er et
link til facebook/Vor Frue Festivalvagt 2018

ARBEJDET – DE 6 POSTER
1) Basen & Børnehaven. Bemandet af teamlederen
2) Øvejen. Bemandet af én vejvagt
3) Ærøvej. Bemandet af én vejvagt
Der er mindre end 50 meter mellem post 2 og 3, hvorfor man ikke er alene
4) Møllevænget & Kamstrupvej. Bemandet af 2 vejvagter
5) Vor Frue Kirkevej. Bemandet af én vejvagt. Mellem 22:00 og 06:00 er der 2
vagter
6) Skole og Sognegaarden. Er mellem 06:00 og 22:00 bemandet af én vejvagt,
og ellers under opsyn fra post 5. Der er ca. 50 meter mellem post 5 og 6
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Starten på en vagt
Alle starter i Basen Vor Frue Hovedgade 55
Slutningen på en vagt
Walkie talkies afleveres i Basen, og efter endt vagt står der kaffe, sodavand, en
øl klar. Derudover er det også muligt at tilberede lidt mad.
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SELVE ARBEJDET & ORGANISERING
Hvert hold består minimum af 8 personer, hvoraf én er udnævnt til teamleder. Det er teamlederen som til enhver tid har
det sidste ord, da ansvaret for en god vagt ligger på teamlederen!
Opgaverne ude på posterne er:
 Tjekke for beboerkort ved indkørsel
 Anvise retning. Der vil være et kort i hvert skur
 Opsamle skrald omkring skuret
Videregive information til teamleder ved afvigelser:
 Påpege ulovlige parkeringer
 Uhensigtsmæssig adfærd:
o Salg af narko
o Upassende toiletbesøg f.eks. hos SFO eller Børnehaven
o Tabte ting
Under festivalen vil der i Vor Frue også være landbystosser, som vil forlange adgang til vejene.
På intet tidspunkt indgår du i en diskussion, men af hensyn til egen sikkerhed skal du blot træde
tilbage. Overdrag informationen til teamleder og gerne med angivelse af nummerplade.

ARBEJDET – PRAKTISK INFORMATION
Venteområderne, dvs. køen til camping, åbner fredag
den 29. juni kl. 17:00
Camping åbner lørdag den 30. juni kl. 16:00
Festivalpladsen åbner onsdag den 4. juli kl. 17:00
Sygdom meldes på 4068 8210 og dette senest 16 timer
før vagtstart. Senere sygemelding uden lægeerklæring
opfattes som fravær!

Forudsigelige spørgsmål fra festival deltagerne:
Er der udsolgt? Ja alle billetter er udsolgt
Hvor ligger drop off? Ligger lige overfor
Hovedindgangen
Hvor ligger Hovedindgangen? Alle biler kommer fra syd,
så derfor ligger hovedindgangen (øst) lige ud ad Vor
Frue Hovedgade
Hvor langt er der til Hovedindgangen? Fra Vor Frue
Kirke er der ca. 1 km men afhængig af trafikken kan det
tage op til 1 time at komme frem
Kan man komme ind i Syd? Der er kun indgang fra Vest
(Darup) og Øst (Hovedindgangen)
Hvor er nærmeste toilet? Der bliver stillet gratis
toiletter op ved Basen, samt på Kamstrupvej og Øvejen
Hvor ligger Campingvognene? På den anden side af
Køgevej. Man kan gå derover via tunnelen ved drop off

FORVENTNING TIL DIG SOM FRIVILLIG
Før din første vagt:

Under vagterne:

 Læs VAV (Værd At Vide) som du finder her







http://vorfrueif.dk/andre-aktiviteter/roskilde-festivalen/

 Hent dit armbånd – husk check in kort og billede ID
Bygning 6 på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde

 Husk solcreme, solbriller, ekstra tæppe, bog,
powerbank og ekstra forplejning

Mød til tiden dvs. 10 minutter før vagtstart
Mød ædru. Ingen alkohol under vagterne
Følg Holdlederens anvisninger
Bær altid din vest
Spørg når du er i tvivl

Som person bør du fremstå som:
 Smilende
 Imødekommende
 Forstående

Festivalgæsterne ser dig som en del af Festivalen – du
er med til at give dem en god oplevelse!

DINE GODER
Du modtager flere ting for dit arbejde:
 Armbånd til Festivalen & frivillig t-shirt
 Adgang til Volunteers Village m.m.
Armbånd & t-shirt
Udleveres fra Bygning 6, Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67 fra den 28. juni kl. 12:00. HUSK check-In kort og billede
legitimation. Check-in kort kan udskrives eller downloades fra people-vol.roskilde-festival.dk
Volunteers Village
Område på Festivalen for Frivillige som findes bag Arena scenen. Læs mere i VAV
Manglende overholdelse af vagter
I værste konsekvens fratages du dit armbånd, tildeles en afgift på 3.500,- samt udelukkes som frivillig i 3 år!

DU ØNSKES GOD ARBEJDSLYST &
EN FANTASTISK FESTIVAL!

Du
arbejder
her

