Wolontariat podczas 14. PZU Półmaratonu Warszawskiego!
Fundacja Maraton Warszawski
(/component/profile/profil/2487)

 Opis projektu
Już po raz czternasty w ostatni weekend marca Warszawa
zostanie opanowana przez biegaczy. Ponad 12 000 osób zmierzy
się z dystansem półmaratońskim. Organizacja tak wyjątkowej
imprezy, nie mogłaby się udać gdyby nie pomoc wolontariuszy.
Dołącz do najbardziej energetycznego zespołu wolontariuszy
i przekonaj się ile radości daje wolontariat. Zapraszamy na 14. PZU
Półmaraton Warszawski!

 Zadania
BIURO ZAWODÓW - Serce imprezy. Przez Biuro Zawodów przechodzą wszyscy
zarejestrowani biegacze, aby odebrać swój pakiet startowy, uzyskać niezbędne informacje,
odwiedzić Expo i wziąć udział w seminariach. Wolontariusze z tej grupy odpowiadają za
sprawną organizację wydawania pakietów, a także kierowanie biegaczy charytatywnych do
stoisk organizacji biorących udział w akcji Biegam Dobrze. Biuro Zawodów zlokalizowane
będzie na COS Torwar.
INFO - Wszyscy wiedzą, że bez dobrej informacji żadna impreza nie może się udać. Dlatego
wolontariusze z tej grupy znają odpowiedź na każde pytanie. To zespół dla osób, które lubią
chłonąć wiedzę i szybko przyswajają nowe informacje oraz potrafią je sprawnie przekazać
zainteresowanym. Wolontariusze odpowiadają na pytania biegaczy w Biurze Zawodów
a także w dniu biegu na starcie i mecie w ramach stacjonarnych i mobilnych punktów
informacyjnych.
PUNKT ODŻYWIANIA - Wsparcie dla zmęczonych biegaczy. Na całej trasie maratonu, co 5
kilometrów rozstawione są punkty odżywiania. Do zadań wolontariuszy na tych punktach
należy przygotowanie stanowisk gotowych do wydawania biegaczom napojów, żeli
energetycznych, bananów i kostek cukru. Należy pamiętać, że dla niektórych liczy się czas
ukończenia biegu – i w tym przypadku sprawne podanie napoju ma ogromne znaczenie.
Punkty odżywiania są miejscem złapania chwili oddechu i uzupełnienia sił na dalszy bieg.
ELITA - Opieka nad najszybszymi zawodnikami biegu - elity biegaczy i biegaczek. Do
głównych zadań wolontariuszy należy pomoc maratończykom w dniach poprzedzających
bieg a także w dniu imprezy. Członkowie tej grupy pomagają m.in. w dotarciu z lotniska,
zakwaterowaniu oraz logistyce w dniu startu.
DEPOZYTY - Opiekunowie rzeczy osobistych wszystkich biegaczy. Zadaniem tego zespołu
jest bezpieczne przechowanie rzeczy, zadbanie o ich ład i porządek oraz pilnowanie, aby
pozostawione rzeczy po skończonym biegu trafiły bezpośrednio do właścicieli. Praca
pozornie łatwa, ale kiedy uzmysłowimy sobie ilu jest biegaczy, może okazać się
emocjonująca i wymagająca bardzo szybkiego działania.
EXTRA - Grupa organizacyjna do zadań specjalnych. Bez nich zapewnienie komfortu
zarówno biegaczom, jak i wolontariuszom byłoby niemożliwe. Do tego zespołu zapraszamy
wolontariuszy płci męskiej z dużymi zapasami siły, zapału do pracy i entuzjazmu. Jeśli coś
jest do zrobienia, wolontariusz z grupy extra na pewno pomoże!

 Ile czasu?
Impreza odbywa się w dniach 28–31 marca. Dokładny grafik zmian ustalany jest z liderami grup.

 Minimalny wiek wolontariusza
13 lat

 Dodatkowe wymagania
 Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza
Ruch na świeżym powietrzu! A także pamiątkową koszulkę, coś na ząb, banana w brzuchu i na
twarzy, kosz endorfin, drobne upominki od Fundacji "Maraton Warszawski" i najładniejsze
zaświadczenie o wolontariacie.
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