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Wolontariat - Festiwal Wszystkie Mazurki Świata 2021
Fundacja Wszystkie Mazurki Świata

(/component/profile/profil/7798)

Opis projektu

15.06.2021 r. rusza muzyczny karnawał w sercu Warszawy,

święto tradycyjnej muzyki, tańca i śpiewu, czyli Festiwal Wszystkie

Mazurki Świata 2021.  

Będą koncerty i potańcówki z udziałem najlepszych kapel

wiejskich, wybitnych muzykantów i ich uczniów. Będą warsztaty, zajęcia dla dzieci, pokazy

produkcji ludowych instrumentów i spotkania z ich twórcami z całej Polski. A na koniec Noc Tańca

– 10 godzin świetnej muzyki i taneczne szaleństwo do rana. 

Tak duże wydarzenie wymaga wielu rąk na pokładzie. Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych do

WOLONTARIATU podczas tegorocznej edycji. Jeśli chcecie współtworzyć to wielkie święto

muzyki tradycyjnej, poznać wiele inspirujących osób i chętnie działacie w zespole - nie zwlekajcie

i zgłoście się jak najszybciej!

Zadania

Przygotowywanie logistyczne miejsc na warsztaty i koncerty

Wsparcie organizacyjne prowadzących i uczestników

Opieka nad artystami (wskazanie miejsca noclegu, opieka nad garderobą)

Pomoc osobom prowadzących warsztaty (taneczne, śpiewacze i instrumentalne) tzw.

asystent warsztatów (wybierz warsztaty, które są najbliższe Twoim zainteresowaniom!)

Prace porządkowe

Dbanie o przestrzeganie reżimu sanitarnego (np. zbieranie deklaracji dot. stanu zdrowia)

Pomoc w biurze festiwalowym (głównie informacja prowadzących oraz uczestników

o programie, sprzedaż wejściówek, sprawdzanie biletów)

Promocja festiwalu, rozdawanie folderów, dystrybucja plakatów, udostępnianie postów

w social mediach

Masz pomysł jak wesprzeć festiwal? Jesteśmy otwarci na Twoje propozycje!

Ile czasu?

Oczekujemy dostępności w dowolny dzień Festiwalu (15.06-20.06). Nie wymagamy obecności we

wszystkie dni - min. to 4h

Minimalny wiek wolontariusza

15 lat

Dodatkowe wymagania
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Oczekujemy: 

- Chęci do działania i zaangażowania,  

- Otwartości na wyzwania, 

- Odpowiedzialności za powierzone zadania,

- Dobrego nastawienia,  

- Mile widziane zainteresowanie muzyką lub tańcem, chcemy żebyś również dobrze się bawił/a

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

- możliwość współtworzenia dużego Festiwalu, w najbardziej bliski Twemu sercu sposób; 

- kontakt z Mistrzami muzyki tradycyjnej 

- szkolenie potrzebne do wykonywania Twoich zadań (m.in. pierwsza pomoc) 

- możliwość darmowego udziału w wybranych wydarzeniach podczas festiwalu 

- porozumienie wolontariackie, 

- zaświadczenie o odbytym wolontariacie, oraz opinia jeśli takiej potrzebujesz :)  

- ubezpieczenie 

- wyżywienie podczas festiwalu 

- wspólne pofestiwalowe spotkanie 

- dobrą atmosferę i nowe znajomości!



Pozostało na zgłoszenie: Czas zgłoszeń upłynął

Ofertę wybrało: 47 osób

Miejsce wykonywania zadań:

Krakowskie Przedmieście 66 

00-322 Warszawa 

Śródmieście


