Frivilligkontrakt for
OPPTURFESTIVALEN 2020
Denne kontrakten er et bindende dokument som den frivillige skal lese, sette seg inn i og forstå. Her presenteres krav som
Oppturfestivalen setter til de frivillige og hva de frivillige kan forvente av Opptur AS. Avtalen gjelder arrangement avvikling
som er i tidsperioden 20. Juli - 27. Juli 2020. Kontrakten er oppdatert Des 2019.

1. Hva kan Oppturfestivalen 2020 forvente av deg?
1.1. Jeg møter opp på avtalt sted og tid, alt etter hva som er avtalt arbeidstid.
1.2. Jeg arbeider minimum 12 timer for Opptur AS
1.3. På jobb har jeg på meg Opptur t-skjorte og adgangskort. Når disse er på skal det IKKE inntas
alkohol eller andre rusmidler.
1.4. Jeg forstår at jeg representerer Oppturfestivalen og skal ikke opptre på en slik måte at det skader
festivalens rykte eller navn på noen måte.
1.5. Ved gyldig forfall skal jeg gi beskjed til frivilligansvarlig senest 24t før vaktstart.
1.6. Jeg har taushetsplikt og plikter å ikke videreformidle det jeg i forbindelse med arbeidsforholdet og
arrangementet for øvrig, får vite om noens personlige og/eller forretningsmessige forhold. Uttalelser
til pressen skal ikke under noen omstendighet gis på vegne av Opptur. Dersom man blir kontaktet av
journalister/presse skal man henvise til nærmeste leder.
1.7. Jeg forplikter meg til å rapportere eventuelle avvik eller forbedringspotensialer til min nærmeste
overordnete.

2. Hva kan du forvente av Opptur AS?
2.1. Opptur t-skjorte som skal brukes under arbeid.
2.2. Adgangskort til det område hvor ditt arbeid finner sted.
2.3. Etter ønske kan du få festivalpass som godtgjørelse for jobben du gjør:
2.3.1. Jobber du 1 dag får du et dagspass
2.3.2. Jobber du 2 dager får du et helgepass
2.3.3. Jobber du 3 dager får du et premium helgepass
Er det ønskelig å benytte seg av dette tilbudet bes du gi beskjed om ditt ønske i forkant av festivalen og ta kontakt
med akkreditering for uthenting av billett.

3. Opptur plikter å besørge et godt arbeidsmiljø, og overholde
gjeldende regelverk gitt av arbeidsmiljøloven.
3.1. Tørrmat og enkel drikke gjennom hele arbeidsdagen
3.2. Et varmmåltid under arbeidsdagen
3.3. Frivilligfest
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4. Jeg forstår at:
4.1. Dersom jeg henter ut mitt adgangskort, men ikke møter opp til avtalt tid og sted, vil du bli fakturert
samme verdi som festivalpasset du var lovet på forhånd.
4.2. Ved eventuelle skader under festivaluka (U30) plikter du å melde fra til din gruppeleder, og dere skal
fylle ut skadeskjema, sammen. Ved akutte skader skal 113 benyttes.
4.3. I tråd med personvernregler samtykker du til at Opptur AS kan lagre dine personopplysninger.
Personopplysningene vil ikke bli delt med noen og du kan når som helst be festivalen om innsyn eller
sletting av opplysninger.
4.4. Dersom Opptur AS ikke overholder ansvar og rettigheter etter avtalen, kan arbeidsforholdet avsluttes
med øyeblikkelig virkning.

På vegne av Opptur godtar festivalsjef avtalen og betingelsene denne innehar

Bodø 29. Des 2019

................
Festivalsjef,
ØRJAN STRAND
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