Föreningen Knorrfest

Vicious Rock Festival 2017
Funktionärsavtal

Jag kan jobba:
Torsdag 6/7

Fredag 7/7

Lördag 8/7

Söndag 9/7

Jag vill jobba med: (Markera tre st rutor med siffra 1-3 över vad du helst vill jobba med.)
Scen

Dikespersonal

Entré

Catering

Miljö

Bygg

Städ (Obligatoriskt)

Vakt

Backstage

Beskriv varför du vill vara på denna/dessa platser: (Kvalifikationer, erfarenhet, intresse m.m)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Har du varit volontär för Föreningen Knorrfest tidigare?
Nej

Ja

Jag har tröjstorlek:
XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Jag vill ha vegetarisk mat:
Nej

Ja

Nej, men vegansk

Jag är allergisk mot:
______________________________
Person och kontaktinformation
Förnamn & Efternamn

Personnummer

___________________________

___________________________

Adress

Postnummer

Ort

___________________________

___________________________

___________________________

E-mail

Telefon

___________________________

___________________________

Signering

Ort och datum
___________________________

Underskrift
___________________________
Jag är härmed införstådd med att funktionärens uppgift är av yttersta vikt och min underskrift är bindande.
Om jag avviker från arbetsuppgifter kan jag förlora mitt funktionärsuppdrag i framtiden.

Underskriven kopia mailas till funktionarer@viciousrock.se eller lämnas till någon i föreningen.
Avtalstid
Detta avtal avser deltagande som funktionär på Vicious Rock Festival 2017. Avtalet träder i kraft vid underskrift och gäller
till 170710.
Knorrfests åtaganden
Du är försäkrad mot arbetsskador och olycksfall under de dagar du jobbar i föreningens namn.
Du kommer att få mat och dryck under alla de dagar du jobbar.
Dina åtaganden
Du bedyrar att du kommer vara tillgänglig under de dagar du skrivit under på.
Du följer gruppchefernas beslut.
Du åtar dig att utföra de arbetsuppgifter du blivit tilldelad.
Du ska passa dina jobbtider.
Du är minst 16 år fyllda.
Du ej kommer störa artister eller produktionen och hålla dig på din tilldelade uppgift.
Vara 100% nykter, skötsam och aktiv under arbetspassen.
Ordningsvakter har alltid sista ordet!
Om du får förhinder att närvara en eller flera av de dagar du valt måste du informera om detta så tidigt som möjligt till
volontärchefen Saga Hallin, Mob: 0704-159464
Vid frågor ta kontakt med volontärchefen eller maila till funktionarer@viciousrock.se
Givetvis sprider ni också ordet om festivalen!
Arbetsuppgifter
Scen
Att jobba på scenen innebär att du hjälper artister med att "humpa" (dvs, få upp och ner artistens utrustning). Hjälper
scentekniker med att dra kablar, flytta mikrofoner, förstärkare m.m under dagen. Här är tidigare erfarenhet och kunskap
om scenteknik mycket meriterande!
Dikespersonal
Här handlar det om säkerheten vid scenerna som dikespersonal, att hålla utkik efter om någon i publiken behöver hjälp
m.m.
Entré
I entrétältet så är du den första personalen som besökarna möts av. Arbetsuppgifter inom detta område är: Visitering,
pengahantering, kassahantering och byta biljetter mot festivalarmband.
Catering
Laga mat till personal och artister i ett storkök samt även servering av mat och dryck.
18 årsgräns gäller här.
Vakt
Vakta ingångar, utgångar, utställningsfordon, se till att minderåriga inte vistas på serveringsområdet, att besökare har
festivalarmband på sig m.m.
Backstage
Här handlar det om att vara värd för artisterna. Uppgifter så som att logerna är i ordningsställda för artister, fylla på med
mat, dryck, kaffe, dirigera artisterna till rätt områden, köra till och från hotell m.m..
Att agera professionellt är ytterst viktigt, inga foton eller autografer från artister.
En mycket eftertraktad position, därför är tidigare erfarenheter mycket meriterande!
Miljö
Troligtvis den viktigaste positionen av alla för att besökare, artister och personal skall få en trevlig upplevelse.
Renhållning i form av att plocka skräp, burkar m.m.
Denna gruppen innebär också mycket gående omkring på området, då passar man även på att kolla inhägnader,
brandsläckare, nödutångsskyltar m.m.
Bygg
Festivalområdet behöver ju byggas upp innan det kan bli någon festival. Vi börjar redan på Torsdagen med att bygga
scener, tält, inhägnader, dra el, möblera osv. En del tunga lyft, men också enklare uppgifter. Vi förser er givetvis med mat
och dryck under dessa dagar.

Hävning
Detta avtal kan hävas med omedelbar verkan om endera parten bryter mot avtalet på ett sätt som inte är oväsentligt.
Den som förorsakar hävningen förbinder sig att ersätta motparten all direkt skada som hävningen medför.
Ersättningsskyldigheten omfattar inte indirekta skador eller följdskador, såsom dröjsmål av framförandet, utebliven
handelsvinst eller andra skador som inte rimligen kunnat förutses av den part som orsakat skadan. Hävningen bör ske
skriftligt.
Force majeure
Om uppfyllandet av endera partens åtaganden enligt avtalet hindras eller fördröjs på grund av strejk, lockout, blockad,
kravaller, upplopp eller liknande händelse, brand, krig, terroristattack, krigsliknande händelser, översvämning eller
annan naturkatastrof, myndighets bud, oförmåga att erhålla eller upprätthålla myndighets tillstånd eller andra erforderliga
medgivanden, eller annars av andra orsaker vilka ligger utanför partens rimliga förmåga att hantera, skall sådan part
vara befriad från skadestånd och andra påföljder, förutsatt att parten inom skälig tid från att denne fått kännedom om det
inträffade informerar motparten om förhållandet.
Tvister
Eventuella tvister löser avtalsparterna i första hand genom förhandlingar avtalsparterna emellan och i andra hand genom
medling. Om inte dessa sätt lämpar sig tillämpas bestämmelserna om tvistelösning i Rättegångs Balk (1734/4) och laga
domstol är tingsrätten på svarandes hemort.
Avtalsbrott
Vid fel i Knorrfests prestation i annat fall än som regleras ovan, äger du rätt till skadestånd för uteblivet åtagande
Knorrfest inte uppfyllt enligt avtalet.
Vid fel i din prestation i annat fall än som regleras ovan, äger Knorrfest rätt att avvisa dig från området, neka dig en eller
flera förmåner samt att du kan komma att bli ersättningskyldig för ett festivalpass.
Om du ertappas med att ha förtärt alkohol gäller inte heller försäkringen vi gett dig vid olycka eller liknande!

