Kort om P-Tilladelser
Restricted Parking
•
•
•
•
•

Roskilde Festival har et antal parkeringsarealer, hvor der kræves speciel tilladelse for at parkere på.
Disse kaldes alle for Restricted Parking.
Reguleringen i form af tilladelser er nødvendig, for at sørge for at de forskellige funktioner på
pladsen kan opretholdes. Tilladelserne gives altså kun til de funktioner, hvor det er påkrævet for
udførslen af funktionen.
Det er din opgave der som udgangspunkt definerer, om du skal have en P-tilladelse til Restricted
Parking.
Langtidsparkering er som udgangspunkt ikke tilladt ved Restricted Parking. Her henvises du til de
almindelige deltager-parkeringsarealer.
Alle Restricted Parking områder er tildelt en bogstavkombination, som du kan se i nedenstående
skema.

Parkering på indre og specifikke arealer:
Køretøjer, der skal parkeres på indre eller andre specifikke arealer, skal også have en P-tilladelse. Disse
tilladelser administreres lokalt ved områdernes kontorer og ansvarspersoner. Tilladelsen skal være synligt
placeret i forruden. Den har samme udformning som tilladelsen til de større parkeringsarealer. Følgende
informationer skal angives tydeligt på tilladelsen:
• Hvor den er gældende til, f.eks. Foodcourt, Depotet, Arena eller Orange Backstage.
• Navn og nummer på områdeleder, områdekontor eller lignende der har ejerskab over pladserne.
• Hvem den ansvarlige for køretøjet er, og hvordan man får fat på dem.
Deltager parkering
Hvis du som frivillig ikke har en af nedenstående parkeringstilladelser og ikke har et reelt arbejdsrelateret
behov for at kunne parkere på ovenstående parkeringsarealer, så kan du parkere dit køretøj ved de
almindelige deltager-parkeringsarealer mod sydvest ad Darupvej eller sydøst ad Øde Hastrupvej. Dette
kræver ikke en p-tilladelse.
Frivillige kan her holde gratis. Chaufføren skal have frivillig-armbånd på for, at bilen kan holde gratis.
Andre deltagere vil skulle betale for en p-plads.
Bemærk
Da der er begrænset antal pladser på alle områder, bliver disse overbooket, og man kan blive afvist selvom
man har korrekt P- tilladelse. Spørgsmål til hvordan man tildeler – eller ønske om at få sendt et antal
tilladelser ned i systemet – kan rettes til ens nærmeste leder eller til vagtgående leder for Kørselskontoret.

Bestilling, tildeling og udlevering af P-Tilladelser:
•
•

Alle P-Tilladelser bestilles ved at henvende sig til sin nærmeste leder. P-tilladelser tildeles til hver
Division ledelse, som derefter fordeler nedad til de enkelte personer/funktioner.
P-Tilladelser tildeles i People på samme vis som Kørselstilladelser og andre produkter.

•
•

Tildelte parkeringstilladelser vil blive udleveret ved check-in sammen med dit armbånd og
Alternativt kan der også afhentes tilladelser ved Pendlerpladsen.
Der kan KUN udleveres tilladelser som på forhånd er tildelt via People.
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