FAQ OM VOLUNTEER CAMPING
Volunteer Camping er for dig der ønsker at overnatte ved festivalpladsen i rolige omgivelser,
sammen med dine medfrivillige og tilmed også tage et gratis varmt bad.
På RF 2022 er der ens vilkår for alle festivalfrivillige som ønsker at bo på Volunteer Camping.
Overnatning i Volunteer Camping er gratis for alle frivillige på Roskilde Festival, men for at få adgang
til Volunteer Camping, skal du selv booke overnatning på området. Dette gøres ved at tilvælge
produktet via people.
For at sikre at så mange som muligt får glæde af området, vil der blive opkrævet et no-show fee,
hvis du har booket plads og alligevel ikke overnatter der.
Vi har nedenfor forsøgt at besvare en række spørgsmål omkring Volunteer Camping i en FAQ.

Når Volunteer Camping nu bliver gratis for alle, bliver det så ikke overfyldt?
Der kommer ikke til at overnatte flere frivillige på Volunteer Camping, da vi ikke ændrer på
kapaciteten på området. Vi ændrer blot på at adgang sker via scanning af dit chiparmbånd og
området bliver gratis for alle.

Hvorfor er der et no-show gebyr?
For at sikre de frivillige der booker adgang, rent faktisk også ønsker at overnatte på Volunteer
Camping, har vi indført et no-show gebyr på kr. 500. Ved at bestille produktet Volunteer Camping,
forpligter du dig til også at anvende det. Hvis ikke du længere forventer at bruge
overnatningsproduktet skal du afbestille det igen, hvilket du kan gøre indtil du har hentet dit armbånd
i Check-In eller til festivalpladsen åbner. Hvis du har valgt overnatningsproduktet og ikke anvender
det, vil du efter festival blive opkrævet et no-show gebyr på kr. 500.

Hvordan booker jeg adgang til Volunteer Camping?
På RF 2022 kommer der chiparmbånd, og adgang til området vil foregå ved scanning af dit
chiparmbånd. På dit chiparmbånd skal du inden ankomst selv tilvælge produktet som
overnatningsprodukt i People.

At booke adgang til Volunteer
Camping er ret enkelt:
1) Log ind på din People profil
2) Find feltet ”Din profil” på
People forsiden - og tryk på
”Din profil”
3) Find ”Produkter, der kan
tilvælges” - og tryk ”Bestil” ud
fra produktet Volunteer Camping

Kan der blive meldt om fuldt booket?
Da området har begrænset kapacitet, kan det ske at der bliver fuldt booket. Derfor er det vigtigt, at
du kun tilvælger produktet, såfremt du vil overnatte på området. Hvis du fortryder din booking, skal
du huske at foretage en afbestilling i People, så en anden frivillige kan få glæde af din plads. Vi har
ingen venteliste, din afbestilling vil blot frigive din plads i People.

Hvis jeg skal arbejde på området, skal jeg så også booke overnatningsproduktet?
Nej, du skal kun booke overnatningsproduktet, hvis du vil overnatte på Volunteer Camping. Hvis du
skal arbejde på Volunteer Camping området, skal du tage fat på din leder som vil kunne få tildelt en
arbejdsadgang til dig.

Hvis jeg først skal løse min frivilligopgave efter festivalen, skal jeg så booke overnatningsproduktet?
Ved ankomst til Volunteer Camping efter festivalen, får du påsat et papirarmbånd i
porten/receptionen og booking af produktet er derfor ikke nødvendigt.

Jeg er håndværker og skal løse en konkret opgave på Volunteer Camping, kan jeg komme ind?
Ja, du henvender dig i porten/receptionen og lukkes ind pr. konduite. Du behøver ikke produktet.

Kan mine venner få adgang til Volunteer Camping?
Området er et overnatningsområde for frivillige. Det er desværre ikke muligt at få gæster med ind.

Jeg overnatter ikke på Volunteer Camping. Kan jeg benytte de varme bade, købe øl og være
sammen med andre frivillige?
Området er et overnatningsområde for frivillige og skal derfor være roligt hele tiden. Frivillige der
gerne vil mødes med hinanden henvises at mødes andre steder, f.eks. på frivilligcaféen i West som
ligger lige overfor indgangen til Volunteer Camping. I forhold til bad henvises der til badene ved
Volunteer Village, de to volunteer hubs ved hhv bycenter øst og vest, samt festivalens øvrige
badefaciliteter.

Kan frivillig børn få adgang til Volunteer Camping?
Børn mellem 0 og 14 år skal være ifølge med en voksen, og deres rettigheder er som den voksne
de er ifølge med. Har den voksne adgang til Volunteer Camping, så har barnet det også.

Hvilke regler er der på Volunteer Camping?
Ankomst til området – Området åbner lørdag den 18 juni kl 1200 og inden man ankommer Volunteer
camping skal man have været forbi check in på handelsskolen, indgang ved Maglegårdsvej, og
hentet sit armbånd.
Ankommer man til området uden armbånd kan man få et midlertidigt armbånd, men man bliver bedt
om at gå til check in på handelskolen hurtigst muligt. Husk at have check in kort og ID klar ved
ankomst.
Indretning af området - Volunteer Camping Darup Idrætscenter er indrettet med henblik på, at
frivillige skal have mulighed for at sove før og efter vagter, så der skal være ro på området. Derfor
må der ikke holdes fester, spilles høj musik eller på anden måde være støjende adfærd. Det er ikke
tilladt at lave camps, opsætte pavilloner, telte med opholdsrum eller medbringe byggematerialer,
møbler el.lign. Der skal være plads til alle på Volunteer Camping. Følg derfor altid vejledninger og
eventuelle henstillinger fra vagterne på området.
Vis hensyn - Området er til dagligt en sportsplads, som vi har fået lov til at låne, mens der er Roskilde
Festival. Vis hensyn over for dem, der normalt bruger boldbanerne ved at passe på arealerne og
ved at sikre, at du tager alle dine ting med dig, når du skal hjem. Husk især teltpløkker som giver
grimme skader, hvis de efterlades i græsset. Der må selvfølgelig ikke graves huller i boldbanerne
og cykling på selve campingområderne frarådes.
Hjælp med at holde Volunteer Camping rent – Alle opfordres til at hjælpe hinanden med at holde
området rent under selve festival, benyt de skraldespande og containere, som er i området eller
spørg en af serviceværterne efter skraldeposer eller lignede.
Når man forlader campingen efter endt festival, skal man tage alt med sig hjem eller afleverer dette
i de dertil indrettede skraldespande eller containere for at undgå ekstraudgifter til oprydning m.m.

Dvs brug områdets containere, hvis du ikke vil have telt og sovepose med hjem – Er du i tvivl om
hvor de forskellige containere er, så spørg en af serviceværterne i området.
Badeforhold - På området kan du få et varmt bad. De varme bade finder du i Idrætscentrets
hovedbygning, hvor det også vil være muligt at købe mad og drikke.

