
INFORMATION & VILKÅR
FORENINGSSAMABREJDE PÅ MUSIK I LEJET 2020



ANSØGNINGSFRIST: 20. DECEMBER 2020

Musik i Lejet søger foreninger, der har lyst til at hjælpe festivalen med at løfte en række vigtige 
opgaver. Som forening bliver I en del af festivalens frivilligorganisation og tjener samtidig lidt 
penge til jeres foreningskasse. 

FORENINGSOPGAVER 
Foreningsopgaverne på Musik i Lejet ligger primært under selve festivalen, d. 16. - 18. juli 2020, da 
vi i den periode oplever størst behov for hjælp. Det forventes derfor, at alle foreningsfrivillige kan 
lægge 16 timer i løbet af de tre festivaldage. Der er dog i nogle tilfælde arbejdsopgaver uden for 
afviklingsperioden. 

Musik i Lejet tilbyder følgende foreningsopgaver: 
• Portvagter 
• Team Renhold 
• Opsætning/nedtagning 
• Andet: Der kan opstå en række foreningsopgaver, som endnu ikke er identificeret. Disse op-

gaver bliver løbende udbudt til de foreninger, der har ansøgt om samarbejde. 

FORENINGSFRIVILLIGE MODTAGER FØLGENDE PR. PERSON FOR 16 TIMERS ARBEJDE
• 1 x Frivilligarmbånd (giver adgang til festivalens tre dage). 
• 1 x Donation på 450 kr. til foreningen.
• 1 x Musik i Lejet drikkedunk.
• 1 x Musik i Lejet frivillig t-shirt.
• 1 x Forplejningsbillet pr. 8 timers arbejde.
• Invitation til Musik i Lejets frivilligfest.
• Adgang til gratis kaffe/the, vand og frugt i frivilligområdet på festivalpladsen under vagt.
• Mulighed for overnatning på Ren & Rolig-camping ved Tisvilde Idrætshus med mulighed for at 

slå eget telt op på frivilligområdet. 

LOGO PÅ MIL
Foreninger, der samarbejder med Musik i Lejet, vil fremgå med logo på festivalens hjemmeside 
under ‘Samarbejder’. Logo i format PNG eller lign. kvalitet UDEN baggrund skal sendes til: 
foreningssamarbejde@musikilejet.dk. Deadline 01/2/2020.

VILKÅR FOR FORENINGEN
• Foreningen forpligter sig til at stille et hold på minimum 10 personer (inkl. holdansvarlig) á 16 

timer pr. person: To vagter á 8 timer.  
• Foreningens frivillige accepterer Musik i Lejets regler og vilkår for alle frivillige ved indmeldelse 

i frivilligportalen. 
• Foreningen skal stille med minimum 1 holdansvarlig.
• Foreningen står for vagtfordeling af eget hold i festivalens frivilligportal ’HEAP’.  
• Foreningen står for kommunikationen med foreningens frivillige og den holdansvarlige fra 

Musik i Lejet. (Holdet bliver briefet af en holdleder fra Musik i Lejet og modtager også  nyheds-
mails herfra).

• Den holdansvarlige fra foreningen deltager i et præ-møde med kontaktpersonen fra Musik i 
Lejet omkring foreningens præcise opgave.
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ALDERSKRAV
Alle foreningsfrivillige skal minimum være fyldt 16 år. Bemærk, at der er et begrænset antal                   
opgaver, som må varetages af unge på 16 og 17 år. Foreningsfrivillige på 16 og 17 år må ikke være 
på vagt efter kl. 20.00. Antallet af foreningsfrivillige på 16 og 17 år må derfor maximalt udgøre 20% 
af foreningens samlede antal frivillige. 

Børn og unge under 16 år må gerne hjælpe foreningens hold, men de skal være ledsaget af en 
voksen fra foreningen og tæller ikke med som foreningsfrivillige. De skal derfor have en gyldig 
billet til festivalpladsen.

ANSØGNING
Ansøg om foreningssamarbejde ved at følge ansøgningslinket på hjemmesiden under 
”Foreningssamarbejde”. Alle foreninger skal indsende deres foreningsvedtægter til: 
foreningssamarbejde@musikilejet.dk. Vi besvarer ansøgningen senest 3 uger efter ansøgnings-
fristens udløb.

VILKÅR FOR SAMARBEJDE
Ved indgåelse af foreningssamarbejde accepterer foreningen førnævnte vilkår. Der indgås også 
en bindende kontrakt for samarbejde og betaling.

Med venlig hilsen 

Musik i Lejets foreningskoordinatorer
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