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Musik i Lejets regler understøtter de almindelige regler for god opførsel i samfundet. Efterkom altid 
henvisninger fra sikkerhedspersonalet, da de er her for at passe på os alle sammen og sikre, at vi får 
en fantastisk festival. I tilfælde af nedenstående regler og vilkår samt de almindelige etiske regler i 
vores samfund overskrides eller misligholdes, forbeholder vi os retten til at blackliste dig, klippe dit 

armbånd og/eller opkræve en afgift på kr. 1.995.

Tilmelding, konTakT, fremmøde og afbud. 
Jeg er indforsTåeT med,
- at afmeldingsfristen senest er den 1. juli 2017, hvorefter min tilmelding som frivillig på Musik i Lejet 
er bindende. Ved afmelding efter denne frist, forbeholder vi os retten til at opkræve en afgift på kr. 
1.995.
- at jeg forpligter mig til at gennemføre mine vagter, hvilket indebærer, at jeg retmæssigt sørger for 
at blive tjekket ind og ud på alle mine vagter. Manglende gennemførelse af vagter anses som brud 
på retningslinjer og vilkår og medfører en afgift på kr. 1.995.
- at ved akut sygdom, uforudsigelige hændelser eller lignende forhold, der forhindrer mig i at møde 
på vagt, forpligter jeg mig til at give besked til frivilligkontoret hurtigst muligt på frivillig@musikilejet.
dk. Herunder er jeg indforstået med, at jeg stadig hæfter for en afgift på kr. 1.995 ved udeblivelse 
fra en eller flere af mine vagter. 
- at ved sygdom er jeg indforstået med, at Musik i Lejet forbeholder sig retten til at opkræve en 
lægeerklæring fra mig, og at udgifter i forbindelse med denne vil være for min egen regning. Ved 
fremvisning af gyldig lægeerklæring frafalder bødeafgiften.
- 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 kr. 1.995
- at jeg møder i god tid inden påbegyndelse af vagt – minimum 15 minutter før.
- at Musik i Lejet må kontakte mig via mail, telefonopkald og SMS fra mine kontaktoplysninger.
- at jeg ikke må opholde mig i frivilligområdet, når jeg ikke er på vagt.

ulovligT salg af frivilligarmbånd
Vi gør opmærksom på, at det ifølge dansk lov ikke er tilladt at videresælge billetter til en højere 
pris end pålydende værdi. Derfor er det heller ikke tilladt at videresælge frivilligarmbånd, da disse 
udleveres uden beregning og dermed ikke har en værdi. Et armbånd er en forudsætning for, at du 
udfører dit frivillige engagement under festivalen og må derfor ikke forveksles med løn.

alder. 
Jeg lover,
- at jeg er fyldt 15 år for at være frivillig på Musik i Lejet.
- at jeg er fyldt 18 år, hvis jeg arbejder med ét af følgende områder på festivalen: Hegn- og port-
vagter, udskænkning/bar, crowd safety eller foretagende, hvor pengehåndtering indgår.

vagTer. 
Jeg er indforsTåeT med,
- at hvis mine vagter ligger før Musik i Lejet, så svarer min indsatstid til minimum 24 timer.
- at hvis mine vagter ligger under Musik i Lejet, så svarer min indsatstid til minimum 12 timer.
- at hvis mine vagter ligger efter Musik i Lejet, så svarer min indsatstid til minimum 16 timer. 1



arbeJdsTøJ. 
Jeg er indforsTåeT med,
- at jeg bærer min udleverede frivillig t-shirt, når jeg er på vagt. 
- at jeg ikke bærer min udleverede frivillig t-shirt på Musik i Lejet, når jeg ikke er på vagt.

euforiserende sToffer, alkoHol, TYveri og vold. 
Jeg er indforsTåeT med,
- at brugen af og handel med euforiserende stoffer er forbudt.  
- at oplever jeg brug af eller handel med euforiserende stoffer, skal jeg hurtigst muligt kontakte 
enten min holdleder eller sikkerhedspersonalet på pladsen.
- at jeg ikke må møde beruset ind på min vagt, ligesom det heller ikke er tilladt at drikke alkohol 
under min 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 byttepenge vil blive opfattet 
som tyveri.  
- at det ikke er tilladt at medbringe egne drikkevarer – hverken med eller uden alkohol.
- at vold, trusler og lignende ikke accepteres på Musik i Lejet.  

vÆrdigensTande. 
Jeg er indforsTåeT med,
- at mine medbragte værdigenstande er på eget ansvar.
- at alle Musik i Lejets frivillige er forsikret via den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Denne dækker 
personskade, men ikke private ting.

Presse og arTisTer.
Jeg er indforsTåeT med,
- at det ikke er tilladt at medbringe båndoptager, videokamera, spejlreflekskamera samt                                 
professionelt fotoudstyr uden forudgående tilladelse. Dog må jeg gerne medbringe små digitale 
videokameraer (lommestørrelse) og mobiltelefoner.
- at det er forbudt at tage billeder af artisterne, bede om en autograf eller på anden måde kontakte 
dem. Respekter artisternes privatliv.  
- at al kommunikation med pressen foregår gennem ledelsen. Derfor må jeg ikke udtale mig til 
pressen om Musik i Lejet eller på vegne af Musik i Lejet. 

2


