Maj 2017

Åbning af Venteområder, Camping, Ydre og Indre Plads
Hvis man ønsker en camp på gæstecamping, gælder samme regler for adgang til arealerne, som for
gæsterne. Der vil være 3 forskellige venteområder – West, East og South. I West vil der være 3.000 pladser
reserveret til frivillige fra serviceforeninger/handelsboder/samarbejdspartnere og festivalens egne frivillige. I
East og South vil der være reserveret 2.000 pladser pr. område.
Venteområderne åbner officielt fredag den 23. juni kl. 16:00.
Ved indgangen til venteområdet får alle et midlertidigt armbånd på, der gælder til det specifikke venteområde
– både gæster og frivillige. Hvert venteområde har sin egen farve. Hvis man f.eks. går ud af East, kan man
ikke komme ind i South, da ens armbånd ikke stemmer overens med farven i South.
På den måde kan vi bedre styre, hvem der må være i området, og hvem der ikke må. Når man som gæst får
scannet sin indgangsbooking, får man efterfølgende et midlertidigt armbånd på. Når man som frivillig viser sit
armbånd, bliver man klikket ind og får efterfølgende et midlertidigt armbånd på.
Lørdag den 24. juni kl.16:00 åbnes campingarealet.
Det midlertidige armbånd, som frivillige får på, har kun en funktion i selve venteområdet. Når
campingområdet åbner, kan de frivillige klippe det af, da deres frivilligarmbånd giver dem adgang til de
steder, de skal være.
Som frivillig på årets Roskilde Festival behøver man ikke købe indgangsbooking til et specifikt venteområde.
Man skal bare vise sit frivilligarmbånd, og så vil man blive klikket ind.
Adgangen for frivillige til venteområdet vil dog lukke, såfremt antallet af frivillige i et område når op på 2.000
henholdsvis 3.000. Erfaringerne fra de seneste år viser, at der er plads til alle de frivillige, som ønsker plads i
venteområderne.
Campingarealet åbner lørdag den 24. juni kl. 16, og alle andre indgange – plus indgangene fra bycentre
til campingarealet – åbner kl. 16:15. Fra bycentrene kan man derfor ikke komme tidligere ind på
campingarealet end kl. 16.15.
Vær opmærksom på, at man kun må opholde sig på campingarealet lørdag den 24. juni kl. 13 - 16, hvis
man har et ærinde på området. Man skal bære en officiel Roskilde Festival vest (i en farve der passer
til ens arbejde på campingarealet).
Grunden til dette er, at gæsterne ikke må se en masse personer rende rundt på campingarealet, da de kan
blive utålmodige og urolige for, at et andet venteområde allerede er åbnet. Det kan tilskynde dem til at vælte
hegnet – noget vi meget gerne vil undgå.
Frivillige kan aflevere campingudstyr i garderober lørdag den 24. juni 2017 kl. 08.00-13.00; efter kl. 13.00 er
der ikke adgang og man må vente i et af de tre venteområder.

Åbning af Festivalpladsen/Indre Plads onsdag den 28. juni 2017
Indre Plads lukkes igen i år kl. 15.00 – 17.00
Det vil sige, at hvis man har en funktion/bod på Indre Plads, skal man sørge for at frivillige, som skal påbegynde en vagt mellem kl. 15.00 og 17.00, skal være mødt og på plads senest kl. 15.00.

God festival! – Team Camping Åbning

