REGULAMIN WOLONTARIATU PODCZAS 11. EDYCJI
MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU KINA NIEZALEŻNEGO OFF CAMERA
§1
ZASADY OGÓLNE
1.

Podczas 11. edycji Festiwalu OFF CAMERA Organizatorzy zapewniają Wolontariuszowi imienny
identyfikator ze zdjęciem oraz koszulkę ułatwiającą jego identyfikację.

2.

Wolontariusze na podstawie imiennego identyfikatora są uprawnieni do darmowego wstępu na seanse
w ramach Festiwalu oraz do Klubu Festiwalowego, a także na niektóre wydarzenia towarzyszące w czasie
Festiwalu OFF CAMERA.

3.

Akredytacja upoważnia do wstępu na wszystkie seanse Festiwalu WYŁĄCZNIE po wcześniejszym
odebraniu bezpłatnego biletu w Centrum Festiwalowym lub w systemie online. Wstęp na seanse jest
możliwy tylko po okazaniu akredytacji i odebraniu rezerwacji. Akredytacja jest imienna i nie podlega
odstąpieniu. Odstąpienie skutkuje natychmiastowym unieważnieniem akredytacji.

4.

Z każdym wolontariuszem, który pracuje podczas 11. edycji Festiwalu OFF CAMERA, zostaje podpisane
porozumienie o współpracy. Porozumienie określa prawa i obowiązki Wolontariusza.

§2
HARMONOGRAM I CZAS WSPÓŁPRACY WOLONTARIUSZY
1.

Minimalny czas współpracy wolontariuszy podczas Festiwalu to 7 dni (7 zmian) po około 6 godzin –
w zależności od działu Wolontariusze pełnią różne zmiany o różnym zaangażowaniu czasowym
(zależnym od indywidualnych ustaleń).

2.

Wolontariusz nie może samowolnie opuszczać swojej zmiany. Tylko Koordynator danego działu może
zwolnić Wolontariusza ze zmiany lub z jej części lub za porozumieniem wydłużyć czas zmiany.

3.

Wolontariusz powinien punktualnie pojawiać się na zmianach, zgodnie z ustalonym wcześniej
harmonogramem. Każde spóźnienie bądź nieobecność na swojej zmianie powinien jak najszybciej
zgłosić swojemu Koordynatorowi lub Koordynatorowi Wolontariatu.

4.

Wolontariusz powinien zdawać relacje Koordynatorowi z codziennych wydarzeń oraz napotkanych
podczas zmiany problemów.

5.

Wolontariusz dba o porządek w obiekcie festiwalowym, w którym odbywa swoją zmianę.

6.

Podczas swoich zmian każdy Wolontariusz powinien nosić koszulkę festiwalową oraz imienny
identyfikator poza sytuacjami kiedy Koordynator zarządzi inaczej.

7.

Nie pojawienie się Wolontariusza na swojej zmianie bez wcześniejszego powiadomienia swojego
Koordynatora / Koordynatora Wolontariatu lub przebywanie w kinie w czasie godzin zmiany bez
wcześniejszej zgody bezpośredniego przełożonego, może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem
porozumienia o współpracy.

§3
ZASADY ODBYWANIA WOLONTARIATU
1.

Wolontariusz ma obowiązek zapoznać się z Niezbędnikiem Wolontariusza opracowanym przez
managerów działów, dostarczonym najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem Festiwalu, treścią
programu festiwalowego, listą zaproszonych gości, wydarzeniami towarzyszącymi oraz obiektami
festiwalowymi.

2.

Wolontariusz winien potrafić udzielić podstawowych informacji na temat Festiwalu zainteresowanym
osobom, widzom oraz gościom Festiwalu.

3.

Organizatorzy zachęcają Wolontariuszy do uczestnictwa w seansach oraz otwartych wydarzeniach
towarzyszących poza wyznaczonymi godzinami zmiany danego Wolontariusza.

4.

Wolontariusz ma całkowity zakaz spożywania alkoholu podczas współpracy z Organizatorem, stawiania
się na swoją zmianę pod wpływem alkoholu bądź w stanie wskazującym na uprzednie jego spożycie oraz
spożywania nadmiernej ilości alkoholu poza swoją zmianą w obiektach festiwalowych. Niezastosowanie
się do tego warunku będzie groziło rozwiązaniem porozumienia o współpracy.

5.

Miejscem odpoczynku, spożywania posiłków oraz napojów przez Wolontariuszy jest Biuro Wolontariatu,
czynne od 26.04.2018r. do 06.05.2018r. w godzinach od 9:00 do 20:30.

§4
KOMUNIKACJA
1.

Wolontariusz ma obowiązek zgłaszać wszystkie problemy swojemu bezpośredniemu przełożonemu lub
Koordynatorowi Wolontariatu.

2.

Każdy Wolontariusz ma obowiązek dwa razy dziennie (najlepiej rano i wieczorem) sprawdzać
wiadomości na swojej skrzynce mailowej.

3.

Każdy Wolontariusz ma obowiązek odbierać telefon od swojego bezpośredniego przełożonego oraz
od Koordynatora Wolontariatu.

4.

Numery telefonów, na które Wolontariusze mogą dzwonić z wszelkimi zapytaniami, są czynne w czasie
Festiwalu od 8:00 do 00:00.

5.

Koordynatorem Wolontariatu jest: Małgorzata Horwat
e-mail: wolontariat@offcamera.pl, m.horwat@offcamera.pl , nr tel. + 48 784 748 535

…………………..............................
Miejsce, data

…………………..............................
Podpis Wolontariusza

