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Musik i Lejets regler og vilkår for frivillige understøtter de almindelige regler for, hvordan 
det forventes, at man som frivillig opfører sig overfor andre. Når du tilmelder dig som 
frivillig, indvilliger du også i at følge vores regler og vilkår for god opførsel. Vær opmærksom 
på altid at følge alle henvisninger fra festivalens sikkerhedspersonale, da de er her for at 
passe på os og sikrer, at vi får en god festival uden skrammer og skader. I tilfælde af at 
Musik i Lejets regler for frivillige overskrides eller misligholdes, forbeholder vi os retten til at 
blackliste dig på ubestemt tid, klippe dit armbånd og/eller opkræve en afgift på 2.495 kr. 
Dette gør vi både for, at vi og dine med-frivillige er afhængige af, at vi kan regne med 
hinanden. 
 
TILMELDING, KONTAKT, FREMMØDE OG AFBUD 
DU SKAL VÆRE INDFORSTÅET MED: 
- At afmeldingsfristen senest er d. 1. juli 2019, hvorefter din tilmelding som frivillig på Musik i 
Lejet er bindende. Ved ubegrundet afmelding efter denne frist, forbeholder vi os retten til at 
opkræve en afgift på 2.495 kr. 
 
- At du forpligter dig til at gennemføre dine vagter, hvilket indebærer, at du selv retmæssigt 
sørger for at blive tjekket ind og ud på alle dine vagter. Bliver du ikke tjekket ind eller ud fra 
din vagt, har dette samme konsekvenser som en udeblivelse, hvilket medfører en afgift på 
kr. 2.495 kr. 
 
- At du har læst frivilligfolderen igennem, før du bekræfter dine vagter på frivilligportalen. 
 
- At Musik i Lejet opbevarer dine personlige oplysninger i festivalens interne IT- frivillig-
system. Dette er udelukkende med henblik på at sende dig informationer omkring næste 
års festival samt informationer vedrørende vores interne arrangementer ol. 
 
- At ved akut sygdom, uforudsigelige hændelser eller lignende forhold, der kunne forhindre 
dig i at møde på vagt, er du forpligtet til at give besked til frivilligkontoret hurtigst muligt på 
frivillig@musikilejet.dk. Der er også et direkte telefonnummer til frivilligkontoret under 
festivalens afvikling. Herunder er du indforstået med, at du stadig hæfter for en afgift på 
2.495 kr. ved udeblivelse fra en eller flere af dine vagter. 
 
- At ved sygdom er du indforstået med, at Musik i Lejet forbeholder sig retten til at opkræve 
gyldig dokumentation fra dig, og at udgifter i forbindelse med denne vil være for egen 
regning. Ved fremvisning af gyldig dokumentation frafalder afgiften naturligvis. 
 
- At Musik i Lejet forbeholder sig retten til at vurdere, om din eventuelle udeblivelse fra vagt, 
med eller uden afbud efter afmeldingsfristen, skal afregnes med en afgift på 2.495 kr. 
 
- At du møder i god tid, inden din vagt begynder. Helst 15 minutter før så du kan nå at falde 
på plads. 
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- At Musik i Lejet må kontakte dig via mail (og efter ønske via telefonopkald og SMS) før, 
under og efter din vagt. 
 
- At du ikke må opholde dig i frivilligområdet, når du ikke er på vagt. På den måde har de 
frivillige, der er på arbejde, en chance for at kunne spise og holde pause i ro og mag.  
 
- At Musik i Lejets centrale frivilligkoordination i sidste ende tager stilling til udfaldet af 
overtrædelser af regler og vilkår. Du er derfor i kontakt med dem omkring din fremtid som 
frivillig hos Musik i Lejet, hvis en hændelse opstår. 
 
FRIVILLIGARMBÅNDET ER PERSONLIGT 
Dit frivilligarmbånd er personligt og må og kan ikke videregives eller videresælges til andre.  
 
ALDER 
DU LOVER: 
- At du er fyldt 16 år, når din første vagt på Musik i Lejet påbegyndes. 
- At du er fyldt 18 år, når din første vagt på Musik i Lejet påbegyndes, såfremt at du melder 
dig på et hold, hvor dette er påkrævet. 
 
VAGTER 
DU SKAL VÆRE INDFORSTÅET MED: 
- At hvis dine vagter ligger før Musik i Lejet, så svarer din indsatstid til minimum 24 timer. 
- At hvis dine vagter ligger under Musik i Lejet, så svarer din indsatstid til minimum 12 timer. 
- At hvis dine vagter ligger efter Musik i Lejet, så svarer din indsatstid til minimum 16 timer. 
 
ARBEJDSTØJ 
DU SKAL VÆRE INDFORSTÅET MED: 
- At du bærer din udleverede frivillig t-shirt og dagsarmbånd, når du er på vagt. 
- At du ikke bærer din udleverede frivillig t-shirt og dagsarmbånd på Musik i Lejet, når du 
ikke er på vagt. 
- At du bærer det sikkerhedsudstyr, der er påkrævet under bestemte forhold og altid følger 
retningslinjer fra din nærmeste holdleder. 
- At du møder på vagt med praktisk og velegnet tøj til formålet, da Musik i Lejet ikke kan 
holdes ansvarlig, hvis tøj el.lign. bliver ødelagt eller beskadiget på din vagt. 
 
RUSMIDLER OG VOLDELIG ADFÆRD 
DU SKAL VÆRE INDFORSTÅET MED: 
- At brugen af og handel med euforiserende stoffer er forbudt. 
- At du ikke må møde beruset ind på din vagt, ligesom det heller ikke er tilladt at drikke 
alkohol, når du er på vagt. 
- At det ikke er tilladt at forære noget væk fra en bod/bar eller andet på Musik i Lejet. Gratis 
udskænkning eller udlevering af mad- eller drikkevarer samt snyd med undladelse af eller 
fejlregistrering af bestilte varer i barer eller boder, vil blive opfattet som tyveri. 
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- At det ikke er tilladt at medbringe egne drikkevarer med ind på festivalpladsen under 
afvikling – hverken med eller uden alkohol. 
- At vold, trusler, aggressiv adfærd o.l. på ingen måde accepteres på Musik i Lejet og 
medfører blacklisting, bortvisning og klipning af festivalarmbånd. 
 
SIKKERHED 
DU SKAL VÆRE INDFORSTÅET MED: 
- At oplever du en overtrædelse af Musik i Lejets interne retningslinjer, er du forpligtet til 
hurtigst muligt at kontakte enten din holdleder eller sikkerhedspersonalet på pladsen. 
- At du, inden dine vagter begynder, er bekendt med flugtveje og samlingssteder i forhold 
til evakuering. 
- At du, inden dine vagter begynder, er bekendt med placeringen af førstehjælp og 
kontakten hertil. 
- At du, inden dine vagter begynder, er bekendt med placeringen af brandmateriel/ 
slukningsudstyr og kontakten til beredskabet. 
 
VÆRDIGENSTANDE 
DU SKAL VÆRE INDFORSTÅET MED: 
- At dine medbragte værdigenstande er på eget ansvar. 
- At alle Musik i Lejets frivillige er forsikret via den lovpligtige ansvars- og 
arbejdsskadeforsikring. Disse dækker personskade, men ikke private ting. 
 
PRESSE OG ARTISTER 
DU SKAL VÆRE INDFORSTÅET MED: 
- At det er forbudt at tage billeder af artisterne, bede om en autograf eller på anden måde 
kontakte dem, når man er på vagt. Det er vigtigt, at du respekterer artisternes privatliv. 
- At al kommunikation med pressen foregår gennem ledelsen eller bestyrelsen for Musik i 
Lejet. Derfor må du ikke udtale dig til pressen om Musik i Lejet eller på vegne af Musik i 
Lejet.  


