Velkommen som frivillig til Gitarer ved Fjorden
Vi har alltid behov for frivillige, til å løse de forskjellige oppgavene.
Å være frivillig er sosialt, du treffer hyggelige mennesker, vi har det veldig gøy som frivillig
i GVF.
For en kveld som frivillig får du mat god mat og drikke hos Eva, samt en billett til en annen
av sommerens arrangement.
De forskjellige oppgavene er:
Hjelp med å sette opp telt, benker, pynting av scene og området.
Ta imot billetter, og sperre av med tape rundt området.
Også i forkant er det behov for hjelp, sette opp plakater, hjelpe til med markedsføring.
Arbeidsavtale vilkår Gitarer ved fjorden:
•

Avtalen erklærer frivillig arbeidsforhold mellom Gitarer ved Fjorden (heretter kalt arrangør)
og medarbeider og skal sikre tilfredsstillende arbeidsforhold for medarbeidere og god
arrangementsavvikling for arrangør.
Avtalen gjelder for Gitarer ved Fjorden 2018

•

Følgende informasjon skal være gitt av arrangør til medarbeider før arbeidsforholdet settes
i kraft: vaktliste, arbeidsinstruks, kontaktliste, oversikt over godtgjørelse og retningslinjer for
bruk av de ulike typer godtgjørelse, samt program / kjøreplan for arrangementet.

•

Vaktliste gir oversikt over arbeidstid og sted.
Medarbeider skal følge fastsatt arbeidsinstruks og vaktliste
Herunder møte presis til avtalte arbeidsøkter og være tilstede under den avtalte tiden.
Ved gyldig forfall skal ansvarshavende gis beskjed tidligst mulig.

•

Medarbeider skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i
arbeidstiden.

•

Uttalelser til pressen skal ikke under noen omstendighet gis på vegne av arrangør.

•

Dersom medarbeider ikke overholder ansvar og rettigheter etter avtalen, forbeholdes
arrangør retten til å avslutte arbeidsforholdet, inndra godtgjørelse og eventuelt kreve verdi
av benyttet godtgjørelse og / eller dokumenterte utgifter som følge av kontraktsbrudd
tilbakebetalt.

•

Arrangør plikter å følge norske lover og arrangørs interne regler.

•

Arrangør plikter å besørge godt arbeidsmiljø, og overholde gjeldende regelverk og
retningslinjer innen HMS.

•

Arrangør kan også stilles ansvarlig for utgifter ved skade som resultat av arbeidet,
fortrinnsvis ved forsikringsavtale.

•

Dersom arrangør ikke overholder ansvar og rettigheter etter avtalen, kan arbeidsforholdet
avsluttes med øyeblikkelig virkning. Dokumenterte kostnader som følge av kontraktsbrudd
kan søkes tilbakebetalt. Erstatningsansvar vil behandles individuelt av oppdragsgiver.

