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Kære Frivillige 

Dette er din kontrakt for at kunne komme til Roskilde 2020 

med Midgaard Vikingecenter. (Bemærk du skal være fyldt 18 år) 

 

Du skal gøre 3 ting nu, for at kunne komme med: 

1. Kontrakten skal læses igennem, udfyldes, underskrives og returneres i en 

lukket kuvert med PostNord i underskrevet tilstand til: 

 

Midgaard Vikingecenter 

C/O Claus Ipsen 

Mellemvej 3 

DK-6541 Bevtoft 

2. Du skal gå ind på websitet https://people-vol.roskilde-festival.dk/ og oprette 

en profil, hvor du får et Volunteer-nummer – dette nummer skal stå i 

kontrakten øverst på side 1 under personlige oplysninger. 

Dette står også nederst på side 2 i kontrakten. 

3. Du skal melde dig ind i Midgaard Vikingecenter på 

https://www.midgaardvikingecenter.dk/aboutus 

Det koster 50,- kr til Mobilepay 25898 

 

Hvorfor skal der udfyldes kontrakt, spørger du måske: 

Jo det har vi desværre været nødsaget til at gøre således, da der sidste år var folk 

som skrev sig op til at hjælpe, fik deres armbånd og derpå så vi ikke mere til 

dem, hvilket påførte vores forening et økonomisk tab. 

Det er ikke fair! 

Så derfor har vi lavet denne ”ansættelseskontrakt” som kort forklarer formalia 

ifm.  at deltage som frivillig, som støtte til Midgaard Vikingecenter. 

 

Vi glæder og til at se dig på Roskilde 2020 – På forhånd tak for din indsats. 

 

PS. Side 0 er vejledning og skal ikke returneres med selve kontrakten.  

https://people-vol.roskilde-festival.dk/
https://www.midgaardvikingecenter.dk/aboutus
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Kontrakt vedr. armbånd til Roskilde2019 som støtte til Midgaardvikingecenter.dk 

 

Mellem Kontrahent I - udbyder: Mellem Kontrahent II - Arbejdsmodtager: 

Midgaard Vikingecenter  Navn:      _______________________________________ 

c/o Claus Ipsen                Adresse:    _______________________________________ 

Mellemvej 3   Person nr. ______________________________________ 

DK-6541 Bevtoft  Telefon:      ______________________________________ 

Telefon:  30134116  E-mail:     _______________________________________ 

    Peoplenummer:   ___________________ 

           

 

Dette er en bindende kontrakt mellem de to ovenstående parter. 

Aftalen indebærer udlevering af partout-armbånd til Roskilde 2020 imod at Kontrahent II som 

modydelse udfører 3 x 8 timers vagt, som foreningsfrivillig for Midgaard Vikingecenter på Roskilde 

2020. Vagten består i at kontrollere armbånd ind til bagområder. 

Armbåndet udleveres, når Kontrahent II tjekker ind på Roskilde 2020. 

 

Kontrahent II er indforstået med at arbejdet udføres, som støtte til Midgaard Vikingecenter og 

IKKE kan udbetales i kontanter, eller på anden måde honoreres, end ved udlevering af armbåndet. 

Kontrahent II er ligeledes indforstået med at Midgaardvikingecenter.dk formidler opgaven via 

Roskilde 2020 og at vedkommende imod kontingent på 50,- kr. årligt indmeldes i foreningen for 

Midgaardvikingecenter.dk, før Armbåndet til Roskilde 2020 kan udleveres. 

De 50,- kr. dækker medlemskab af Midgaard Vikingecenter og er et krav for at deltage. 

Udover medlemskab af Midgaard Vikingecenter, får man også en RF20 t-shirt som skal bæres 

under vagterne. 

Når man er medlem af vores forening har man stemmeret ved vores generalforsamling, og kan 

desuden deltage gratis i mange af vores arrangementer. 

 

Yderligere informationer om Midgaard Vikingecenter kan findes på websitet: 

www.midgaardvikingecenter.dk 

 

Medlemskabet af foreningen er obligatorisk, men ikke fortløbende og skal betales ved indmeldelse 

på Mobilepay 25898, før underskrift af kontrakten. 

  

http://www.midgaardvikingecenter.dk/
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Armbåndet giver adgang til Roskilde 2020, samt de fordele der er beskrevet under punktet 

”bliv Frivillig” på websitet tilhørende Roskilde festivalen https://www.roskilde-

festival.dk/da/volunteers/ Heraf kan bla. Kort nævnes adgang til: 

● Adgang til Roskilde 2020 Volunteer Village, hvor der er gratis WIFI, Kaffe, The, Saftevand, 

Live musik, DJ’s, Volunteer-fester mm. 

● Adgang til Volunteer Camping. Man skal selv booke en plads der. 

● Adgang til varmt bad i Volunteer Campingområdet. 

● Adgang til BARROCK BAR (aka Bar Røv) 

● Og sidst men ikke mindst Fuld adgang til Roskilde 2020 alle dage, samt madbilletter. 

 

Arbejdet på vagt af 3 x 8 timer, der udløser et armbånd, skal udføres i tidsrummet onsdag d. 01. 

juli 2020 til søndag d. 05. juli 2020 på aftalt vagt tidspunkt jf. Vagtplanen, der udleveres ved 

førstkommende lejlighed, når denne er udfyldt/besat og godkendt af Roskilde 2020. 

 

På Facebook har vi en gruppe for dette arrangement, hvor du kan anmode om at komme med i. 

Derinde kan man få kontakt med alle de andre der skal med, og få en masse nyttige oplysninger og 

svar på spørgsmål. 

https://www.facebook.com/groups/1288082371280383/ Gruppenavn ”Midgaard Roskilde” 

 

Kontrahent II skal desuden oprette en brugerprofil på https://people-vol.roskilde-festival.dk/ 

Dette er obligatorisk! 

Når profilen er oprettet skal du skrive dit Peoplenummer på side 2. 

Dette nummer skal bruges for at Midgaard Vikingecenter kan tilknytte dig vores hold, og så man 

kan få udleveret det armbånd, som kontrakten udløser og skal desuden bruges til udfærdigelse af 

Vagtplanen. 

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte formanden 

for Midgaard Vikingecenter, Claus Ipsen på Mobil 30134116. 

Vi anbefaler ligeledes at Kontrahent II gemmer dette kontaktnummer og medbringer det på 

Roskilde 2020.  

Således at Kontrahent II kan komme i kontakt med Midgaard Vikingecenter, hvis der mod 

forventning skulle opstå problemer.  

https://www.roskilde-festival.dk/da/volunteers/
https://www.roskilde-festival.dk/da/volunteers/
https://www.facebook.com/groups/1288082371280383/
https://people-vol.roskilde-festival.dk/
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Generelle betingelser: 
1. Kontrakten er bindende, da opgaven med kontrol, som Midgaardvikingecenter.dk har 

påtaget sig for Roskilde 2020 er af vital karakter for sikkerheden ved Back-Area Indre Vest 

på Festivalen. Vilkår for fortrydelse af kontrakten og fortrydelsesfrist fremgår af generelle 

betingelser pkt. 11. 

 

2. Alle persondata i denne kontrakt vil blive fortroligt opbevaret og forvaltet af Midgaard 

Vikingecenter jf. Persondataloven af 02-06-2000. 

Kontrahent II accepterer ved underskrivelse af denne kontrakt at Midgaard Vikingecenter 

videregiver personoplysningerne til Roskilde Festival 2020, da dette er påkrævet for at 

kunne udstede et gyldigt armbånd til Roskilde 2020. 

Følsomme persondata vil ikke blive videregivet til 4. part uden Kontrahent IIs forudgående 

accept derpå, dog med undtagelse af Politiet ifm. brand og ulykke o.lign, hvor der ikke kan 

redegøres for tilstedeværelsen/lokaliteten af Kontrahent II. Eller nærmeste pårørende som 

skal kunne spores og kontaktes. 

 

3. Erstatningspligt ved misligholdelse af kontrakten: 

 

Støtten til Midgaard Vikingecenter afregnes bagud med Roskilde 2020 og derfor er 

Kontrahent II indforstået med, at være erstatningspligtig over for tab som Midgaard 

Vikingecenter påføres ved misligholdelse af denne kontrakt. 

 

Ved misligholdelse af kontrakten forstås udeblivelse fra vagt, gældende fra vagtens start! 

Eller afbud givet efter tidsfristen jf. Pkt. 11 under fortrydelsesret er udløbet! 

 

Udebliver man fra blot én vagt uden gyldig grund jf. generelle betingelser pkt. 4 og pkt. 5 

afregnes derfor erstatning med fuld pris på Armbånd til Roskilde 2020 stort 2100,- kr. + 

tabt støtte af 840,- kr. + administrationsomkostninger. 

 

Det erstatningspligtige beløb ved misligholdelse af kontrakten er således: 

I alt 2940,- kr. + Administrationsomk. 
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4. Denne kontrakt er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Det påhviler 

Kontrahent II i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre fremmøde til 

aftalt tid uanset forsinkelser eller aflysninger af transportmidler. 

 

5. Dispensation for udeblivelse fra vagt gives kun ifm. Sygdom og udført lægetjek af Roskilde 

Festivalens dertil ansatte læge- & Samarit-korps, eller mod forevisning af gyldig 

lægeerklæring/skadestue journal. 

Desuden gives der dispensation imod skriftlig dokumentation, for indkaldelse til 

militærtjeneste, civilforsvar (herunder Brand & Redning) eller Borgerligt ombud og 

personlige omstændigheder så som; pludselig opstået sygdom, herunder trafikuheld, 

alvorlig legemsbeskadigelse, samt dødsfald i familien. 

For at dispensation kan godkendes påhviler det Kontrahent II omgående, eller ved 

førstkommende lejlighed, at kontakte Claus Ipsen på mobil: 30134116 og oplyse grunden 

til manglende fremmøde! 

 

6. Udeblivelser for 1 vagt medfører erstatningskrav jf. Generelle betingelser pkt. 3 og 

ligeledes vil Kontrahent II’s persondata blive indberettet til Roskilde Festivalens Blackliste, 

således at man de næste 3 år ikke kan få arbejde på Roskilde Festivalen som frivillig.  

Undtagelse herfra jf. Generelle betingelser pkt. 4 og pkt. 5. 

Erstatningskravet afregnes med Midgaard Vikingecenter på faktura for økonomisk tab. 

Betales fakturaen ikke rettidigt, fremsendes rykkerskrivelse + administrationsgebyr, stort 

100,- dkk. til de af kontrahent II oplyste kontaktinformationer.  

Betales denne rykker heller ikke rettidigt inddrives Midgaard Vikingecenters 

tilgodehavende via Inkasso. 

 

7. Der bedes oplyst personnummer i denne kontrakt.  

Dette er af sikkerhedsmæssige årsager ifm. mulig ulykke så nærmeste pårørende kan 

adviseres af politiet, redning og hospital kan få oplyst korrekte data. 

Desuden kræver Roskilde dokumentation for personidentifikation, da vi skal arbejde med 

kontrol af armbånd til Backstage-Area. 
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8. Arbejdet/vagtens udførelse: 

Der gives en fuld instruktion ang. udførelse af kontrol-opgaven på Roskilde 2020. 

Særlige kvalifikationer er ikke nødvendige for at kunne løse opgaven. 

Der udleveres et stk. RF20 T-shirt for Roskilde 2020. 

 

9. Kontrahent II anerkender at Midgaard Vikingecenter kun har begrænset mulighed for at 

efterkomme specifikke ønsker om vagt tidspunkter for kontrahent II.  

Vi vil selvfølgelig forsøge at efterkomme ønsker omkring familie- og vennepar kan få vagter 

samtidig og ift. Specifikke koncerter, men dette kan qva. tilvirkning af vagtplan, med de 

udfordringer dette kan medføre, ikke garanteres. 

 

10. For at kunne opfylde sin forpligtelse i denne kontrakt skal Kontrahent II være fyldt 18 år 

inden 1. juli 2020. 

 

11. Fortrydelsesret: 

For Midgaard Vikingecenter: 

kan med øjeblikkelig varsel opsige kontrakten, hvis det kommer til kundskab at Kontrahent 

II har undladt at oplyse korrekt navn, alder og kontaktinformation eller på anden måde 

bevidst forsøgt at vildlede, og eller foretager sig ulovlige handlinger på Festivalpladsen.  

Herunder: 

● Handel med narko,  

● Handel med hælervarer  

● Voldshandlinger og ildspåsættelser 

● Eller på anden vis bevidst overtrædelse af gældende dansk lov og 

ordensbestemmelserne for Roskilde 2020 

 

For Kontrahent II 

8 dages fortrydelsesret, der træder i kraft når kontrakten er underskrevet t.o.m uge 23, 

2020. 

Fra uge 24, 8. juni 2020 kan kontrakten kun opsiges ved modregning af omkostninger for 

Midgaard Vikingecenter jf. Generelle betingelser pkt. 3. 
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12. Hvis man ønsker at overnatte i Volunteer-Camping området, skal man selv booke det på 

Roskildes hjemmeside.  https://people-vol.roskilde-festival.dk 

 

Pladsen er indhegnet med vagter 24/7 på alle dage, samt der er mulighed for varmt bad og 

toiletforhold, som er inkluderet i prisen. 

 

 

 

 

Underskrifter. 

 

 

 

Dato:    /    - 2020   Dato:    /    - 2020 

For Midgaard Vikingecenter   Kontrahent II 

Claus Ipsen    Kontrahent II - Navn + underskrift 

 

_____________________________ _________________________________ 

 

                 ______________________________ 


