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REGULAMIN WOLONTARIATU PODCZAS VIRAL ART FESTIVAL  

 

ZASADY OGÓLNE WOLONTARIATU 

 

1. Wolontariuszem/Wolontariuszką na Viral ART Festival może być każda osoba, która ma 

status studenta.  

 

2. Regulamin Określa zasady Wolontariatu podczas Viral ART Festival organizowanym przez 

Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka z siedzibą w Lublinie (20-031), ul. 

Radziszewskiego 16.  

 

3. Aby zostać Wolontariuszem na Viral ART Festival należy do   11.11.2020 wypełnić formularz 

zgłoszeniowy oraz pozytywnie przejść rozmowę rekrutacyjną, która zostanie przeprowadzona za 

pomocą komunikatora internetowego.  

 

4. Wolontariusz nie pobiera wynagrodzenia za pracę, którą wykonuje na rzecz 

Festiwalu.   
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ORGANIZACJA PRACY PODCZAS WOLONTARIATU 

 

1. Każdy Wolontariusz podpisujący porozumienie o współpracy podczas Viral ART 

Festival zobowiązuje się do dyspozycyjności na czas Festiwalu, tj. w dniach 20.11-

21.11.2020 roku, oraz na okres przed i po festiwalu ustalony z koordynatorem 

wolontariuszy. 

 

2. System pracy podczas Festiwalu jest zmianowy i zależny od działu.  
 

3. Osoby, które zgłoszą swoją chęć pilnowania wystawy konkursowej, będą miały 

ustalony harmonogram zmian w terminie 20.11-13.12.2020 roku.  

 

4. Wolontariusz, który podpisze porozumienie o wolontariacie otrzyma imienny 

identyfikator, który nie podlega wymianie. 

 

5. Wszelkie uwagi i prośby Wolontariusz powinien kierować do koordynatora 

wolontariuszy.  

 

6. Festiwal zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania porozumienia jeżeli 
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Wolontariusz: 

- będzie pod wpływem alkoholu lub innych używek podczas wykonywania swoich zadań 

         - zaniedba powierzone mu obowiązki 

         - nie wykona poleceń koordynatora i opuści miejsce pracy bez wyraźnego powodu  

         - jego zachowanie wobec uczestników festiwalu zostanie ocenione jako niestosowne  

 

7. Wolontariusz otrzymuje imienne zaświadczenie o współpracy w ciągu 60 

dni od zakończenia Festiwalu. 

 

8. Na prośbę wolontariusza może zostać przygotowana opinia o sposobie 

wykonywania przez niego zadań (rekomendacja).  

 

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA 

 

1. Każdy Wolontariusz, który podejmie pracę podczas Viral ART Festival 

zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz podpisania 

porozumienia o współpracy. 

 

2. Wolontariusz zobowiązany jest do odbierania telefonów od koordynatora wolontariuszy,  

a także regularnego sprawdzania komunikatów dotyczących wolontariatu w prywatnych 
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skrzynkach mailowych. 

 

3. Wolontariusz ma obowiązek pojawienia się na ogólnym spotkaniu 

organizacyjnym. Data spotkania zostanie podana po zakończeniu procesu 

rekrutacji.  

 

4. Wolontariusz zobowiązany jest do punktualnego rozpoczynania zmian, 

zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.  

 

5. Wolontariusz nie może bez zgody koordynatora wolontariuszy opuszczać 

miejsca pracy. 

 

6. Wolontariusz zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych rygorów 

sanitarnych, które obowiązywać będą w dniach przebiegu festiwalu.   

 

7. Wolontariusz zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji  

o charakterze finansowym, organizacyjnym, technicznym, operacyjnym oraz wszelkich 

danych osobowych jakie uzyska w związku z wykonywaniem obowiązków 

wynikających z wolontariatu.  
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Koordynatorem wolontariuszy jest Patrycja Winiarczyk.  

 

2. Wolontariusz wyraża pisemną zgodę na utrwalanie swojego wizerunku za pomocą kamer  

i aparatów fotograficznych oraz jego publikowanie na stronach internetowych i w mediach 

społecznościowych w celach promocyjnych, zrzekając się tym samym opłat z tego tytułu.  

 

3. Organizator wolontariatu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.  

 


