
Zostań wolontariuszem/wolontariuszką 19. edycji MFF WATCH
DOCS. Prawa człowieka w filmie!

Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie

(/component/profile/profil/1874)

Opis projektu

Wraz z zimą rusza 19. edycja Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie, który w tym
roku odbędzie się w dniach 5-12 grudnia. Dlatego już teraz
szukamy wspaniałych ludzi, którzy pomogą nam zorganizować to
wielkie święto kina dokumentalnego świetnie się przy tym bawiąc.
Jeżeli chcesz zostać częścią naszej drużyny i zaangażować się
w tworzenie jednego z największych festiwali filmowych o prawach człowieka na świecie zapoznaj
się z informacjami zamieszczonymi w ogłoszeniu oraz wypełnij formularz zgłoszeniowy (klikając
w "Dołącz teraz"). Na Twoje zgłoszenie czekamy do 3 listopada do godziny 23:59. 
Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie wyników rekrutacji. Wiadomość wyślemy do Ciebie
najpóźniej 14 listopada.

Więcej informacji znajdziesz również na: www.watchdocs.pl w zakładce „Wolontariat”.

Zadania

Podczas trwania festiwalu można zaangażować się na wiele sposobów. Główne zadania to:
OBSŁUGA SAL PROJEKCYJNYCH - Trudno oderwać Ci się od ekranu? Lubisz przebywać
w kinie? Tu będzie Ci dobrze!
OBSŁUGA STANOWISK INFORMACYJNYCH - Lubisz kontakt z ludźmi? Możesz godzinami
opowiadać o filmach? To miejsce dla Ciebie!
OPIEKA NAD GOŚĆMI - Znasz Warszawę i chętnie oprowadzasz po niej znajomych?
Rozmowy po angielsku nie są Ci obce? Świetnie się tu sprawdzisz!
DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA -Robisz zdjęcia i jesteś w tym dobry/dobra? Możesz nam
pomóc także w ten sposób! Jeżeli jesteś zainteresowany/a taką formą współpracy
w formularzu zgłoszeniowym wypełnij pytanie dotyczące doświadczenia w tym obszarze
oraz dołącz link do swoich prac (np. Instagram).

Ile czasu?

co najmniej 16 godzin

Minimalny wiek wolontariusza

18 lat

Dodatkowe wymagania

– poświęcenie w trakcie festiwalu wolontariatowi co najmniej 16 godzin
– przynajmniej komunikatywna znajomości języka angielskiego (szczególnie w przypadku opieki
nad gośćmi z zagranicy) 
– odpowiedzialność za powierzone zadania
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Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

– Możliwość udziału w organizacji dużego wydarzenia kulturalnego
– Cenne doświadczenie i ciekawie spędzony czas
– Możliwość spotkania ludzi o podobnych zainteresowaniach, kto wie, może znajdziesz przyjaciela!
– Możliwość poznania twórców filmów dokumentalnych 
– Możliwość odbycia praktyk studenckich - należy zgłosić chęć ich odbycia w uwagach na samym
dole formularza zgłoszeniowego
– Zaświadczenie o odbytym wolontariacie 
– Ubezpieczenie NNW
– Pisemne porozumienie, w przypadku świadczenia dłuższego niż 30 dni



Pozostało na zgłoszenie: 4 dni

Ofertę wybrało: 41 osób

Miejsce wykonywania zadań:

Zgoda 11
00-018 Warszawa
Śródmieście


