
 

 

 
Zasady wolontariatu na SAF 2019 /Regulamin/ 
 

∙Wolontariuszem festiwalu może być osoba, która ma  ukończone 16 lat do dnia 7 lipca 2019.  Jeśli masz mniej niż 
16 lat nie możemy przyjąć Cię do wolontariatu. W tym roku zapraszamy Cię do współtworzenia Festiwalu jako 
uczestnik.  
 
∙Osoby, które nie ukończyły 18-tego roku życia, a których zgłoszenie zostanie  rozpatrzone pozytywnie, będą  mogły 
realizować wolontariat, jedynie po okazaniu przy wjeździe na festiwal, pozwolenia od rodziców/opiekunów. Wzór 
zgody otrzymasz w mailu potwierdzającym rozpatrzenie zgłoszenia.  
 
∙Pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia potwierdzamy mailem, w którym załączamy egzemplarz umowy 
wolontariackiej. Umowę w formie papierowej podpisujemy na festiwalu, jednak od momentu otrzymania maila jest 
ona wiążąca, także jeśli chcesz zrezygnować, napisz  nam o tym!  
 
∙Umowa wolontariacka, określa szczegółowe warunki odbywanego wolontariatu, w tym szczegółowe terminy, 
przywileje, zabezpieczenie kaucją. Treść umowy jest różna, w zależności do której ekipy zostałeś przyjęty. 

 
∙Wolontariusz zobowiązany jest do uczestnictwa w dwudniowym obozie przed festiwalowym w Lubiążu w terminie 
7-8 lipca 2019 (w przypadku wolontariuszy  
z ekipy instalacyjnej i elektryków okres ten wynosi 6 dni, tzn. od 3 do 8 lipca 2019; w przypadku wolontariuszy z 
ekipy technicznej stałej okres ten wynosi 4 dni, tzn. od 5 do 8 lipca 2019) 
 
∙Wolontariusz zostanie skreślony z listy i nie otrzyma identyfikatora jeśli nie stawi się na terenie festiwalu w 
wyznaczonym wcześniej terminie (tj. ekipa instalacyjna i ekipa elektryków: 3 lipca do godz. 17.00, ekipa 
techniczna: 5 lipca do godz. 17.00, wszystkie pozostałe ekipy: 7 lipca do godz. 13.00) 
 
∙Wolontariusz zobowiązany jest do pozostania na terenie festiwalu do 14 lipca 2019 do godziny 20.00  i przyłączenia 
się do wspólnego sprzątania i demontażu po festiwalu (ekipa instalacyjna zobowiązana jest do pozostania na terenie 
festiwalowym do 17 lipca do godziny 20.00). 
 
∙Wymiar czasu pracy wolontariusza  podczas festiwalu wynosi od 4 do 6 godzin na dobę.  Podczas dni przygotowań 
7-8 lipca 2019 oraz demontażu 14 lipca 2019 wymiar pracy jest inny. Organizator może dowolnie  (racjonalnie) 
dysponować czasem pracy wolontariusza. W tym czasie wolontariusz pracuje ze swoja ekipą  nad przygotowaniem 
festiwalu, bierze udział w szkoleniach, spotkaniach informacyjnych oraz integracyjnych. W dnu demontażu 
organizator może zlecić wolontariuszowi pracę w innej ekipie niż podczas festiwalu.  
 
∙Poza czasem pracy, wolontariusz może nieodpłatnie uczestniczyć we wszystkich punktach programowych 
oferowanych na festiwalu.  
 
∙Każdego dnia festiwalu wolontariusz otrzyma wodę (1 butelka na osobę na dzień). 
 
∙Wolontariusz otrzymuje wraz z identyfikatorem karnet na prysznice (5 szt.) oraz kawę i herbatę (10 szt). 
 
∙Wolontariusz otrzymuje 50% zniżkę na opłatę parkingową. 
 
∙Wolontariusza obowiązują ogólne zasady panujące na terenie festiwalu (regulamin). W przypadku naruszenia 
zasad zastosowanie mają  te same zapisy, które dotyczą uczestników Festiwalu. 
 
∙Wolontariusz zachowuje się przyjaźnie, etycznie i w żaden sposób nie może dać powodu do jakiejkolwiek 
negatywnej oceny jego osoby. Wolontariusz lub opiekun osoby niepełnoletniej, całkowicie odpowiada za swe czyny. 

 
 

 

http://slot.art.pl/pl/festinfo/regulamin

