Er du heldig at være VIP-frivillig?
Hvis du deltog i Spaghettiboden på sidste års
festival eller er medlem af Himmelev
Volleyball Klub, så er du VIP-frivillig.
Som VIP-frivillig i Spaghettiboden får du
adgang til vagtplanen 14 dage før alle andre.

Roskilde Festival

Med Himmelev Volleyball klub
Onsdag den 1. juli til lørdag den 4. juli 2020

Tilmeldingen åbner: Søndag 29. marts kl. 20:00
Endnu engang er det os en stor fornøjelse
at kunne invitere dig til at arbejde i vores
fantastiske spaghetti-bod på Roskilde
Festival!
Vi forventer af dig:





Du er frivillig i vores bod i 24 timer
Møder til tiden og passer dine vagter
Giver den en skalle
Indstillet på at producere og sælge

Du kan forvente af os:
 Et armbånd med fri adgang til
festivalen
 Adgang til Volunteer Village
 Stemningsfyldt bod
 Grillaften om fredagen, hvor vi byder
på bøffer og vin
 Mad og drikke-billetter
 Fri kaffe-the-saftevand, chips og slik
 Lave priser på øl og vand
Er du under 18 år, er der et begrænset antal

pladser. Medlemmer i Himmelev Volleyball Klub
tilgodeses først.
For at arbejde i vores bod skal du være fyldt 15 år
inden 1. juli 2020. Del gerne indbydelsen!

(søn. 15. marts kl. 20:00 for VIP-frivillige)

NY frivillig:
Hvis det er din første gang på festivalen, skal
du senest den 27. marts oprette en profil via
dette link: https://people-vol.roskildefestival.dk/bliv-frivillig/ OG sende en mail til
hvkfestival@gmail.com, hvor du helt kort skriver,
at du gerne vil være frivillig i Spaghettiboden.
TIDLIGERE frivillig:
Senest den 27. marts skal du skrive en mail til
hvkfestival@gmail.com med dit navn, så
sørger vi for at aktivere din profil.
Sådan vælger du vagter:
Log ind på People og vælg ’Vagtplan’:
https://people-vol.roskilde-festival.dk/

Er I flere, der vil arbejde sammen som et hold,
så send en mail til hvkfestival@gmail.com med
alle jeres navne, så gør vi vores bedste for, at
I får vagter sammen.
”Først til mølle-princippet” gælder så skynd
dig – og inden 1. maj.
Endelig vagtplan: I løbet af maj måned modtager du
en e-mail med din endelige vagtplan.
Har du spørgsmål så skriv til hvkfestival@gmail.com eller
http://www.facebook.com/HimmelevVolleyFestival

Vi glæder os til at se dig! Dbh fra Festivaludvalget

