Zostań Wolontariuszem w Trampkach
Fundacja Cinemania
(/component/profile/profil/1139)

 Opis projektu
Fundacja Cinemania poszukuje Wolontariuszy do współpracy przy
organizacji 7. Festiwalu Filmowego dla Dzieci i Młodzieży KINO
W TRAMPKACH! 30 maja - 9 czerwca 2019 r.
KINO W TRAMPKACH to święto kina dla młodych widzów.
Powstało dzięki szalonej energii i pomysłowości pełnych
entuzjazmu kinomaniaków. Pokazujemy wielki wybór najnowszych,
inspirujących filmów z całego świata. Zabawnych, poruszających, mądrych, stworzonych
z szacunkiem dla inteligencji i wrażliwości młodego człowieka.
Co roku tuż przed wakacjami zapraszamy do wspólnych filmowych odkryć.
Wolontariat w czasie 7. Festiwalu koordynuje Anna Łukawska-Adamczyk.
Ważne terminy:
8 - 26 kwietnia 2019 r. rozmowy z wolontariuszami ( rozmowy odbywają się w w okolicach pl.
Bankowego), czas trwania spotkania od 20 do 40 min.
6 - 12 maja 2019 r. szkolenia ( kilka terminów do wyboru, czas trwania szkolenia: 3 godz.)
Największe zaangażowanie w okresie 27 maja - 10 czerwca 2019 r. - szczegółowy grafik do
ustalenia.

 Zadania
obsługa seansów (obsługa widowni, zapowiedzi filmów, opieka nad lektorem, przygotowanie
i przeprowadzenie konkursów dla dzieci)
obsługa biura festiwalowego (udzielanie odpowiedzi gościom nt. programu Festiwalu,
organizacja kącika malucha, wydawanie materiałów, pakowanie pakietów z nagrodami, itp)
wsparcie w obsłudze zaproszonych artystów i gości specjalnych
dystrybucja materiałów promocyjnych festiwalu
wsparcie przy realizacji wydarzeń festiwalowych

 Ile czasu?
Największe zaangażowanie w okresie 27 maja - 10 czerwca 2019 r.

 Minimalny wiek wolontariusza
14 lat

 Dodatkowe wymagania
Szukamy osób:
– które ukończyły 14 rok życia, górna granica wieku nie ma dla nas znaczenia, bardzo cenimy sobie
współpracę z seniorami,
– zaangażowanych, dobrze zorganizowanych, odpowiedzialnych, kreatywnych,
– szczególnie cenne będą dla nas takie cechy, jak umiejętności komunikacyjne oraz umiejętność

pracy w grupie,
– mile widziana jest umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,
– znajomość języka angielskiego lub innych języków obcych (np. rosyjski, czeski) będzie
dodatkowym atutem.

 Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza
– możliwość uczestniczenia w dużym festiwalu filmowym,
– zapoznanie się z działalnością organizacji pozarządowej,
– możliwość udziału w pokazach filmowych,
– spotkania z twórcami,
– współpracę z ciekawymi osobami,
– umowę wolontariacką,
– zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w wolontariacie.
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