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Przepisy ogólne 

1. Wolontariusz angażuje się w zadania związane z misją Organizatora, promocją 
Festiwalu oraz do wspierania pracy koordynatorów poszczególnych sekcji. 

2. Wszystkie usługi świadczone przez Wolontariusza Festiwalu Miesiąc Fotografii w 
Krakowie 2015 oferowane są nieodpłatnie. Festiwal zapewnia ubezpieczenie 
Wolontariusza w zakresie OC i NW oraz przeszkolenie Wolontariuszy w ramach 
wykonywanych przez nich obowiązków. 

3. Wolontariusz kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią udzielania 
informacji gościom i uczestnikom Festiwalu. 

4. Każdy Wolontariusz zostanie zaproszony do zamkniętej grupy na Facebooku (o ile 
ma konto), w celu umożliwienia powstania forum dyskusyjnego oraz pomocy 
Wolontariuszom w organizacji. 

5. Wolontariusz będzie poproszony o ewaluację Festiwalu oraz organizowanego w 
jego ramach Wolontariatu, dzięki czemu przyczyni się do dalszego rozwoju Festiwalu 
oraz poprawy warunków pracy wszystkich członków zespołu Miesiąca Fotografii w 
Krakowie. 
 

Podstawowe obowiązki Wolontariusza 

6. Wolontariusz zobowiązany jest do wykonywania, na miarę własnych możliwości, z 
należytą starannością i zgodnie z otrzymanymi instrukcjami, zadań powierzonych 
przez koordynatorów poszczególnych sekcji MFK. 

7. Wolontariusz pracujący w galerii powinien zapoznać się z podstawowymi 
informacjami na temat życiorysu i twórczości artysty, którego wystawy pilnuje, by 
swobodnie udzielać informacji na ich temat gościom. 

8. Wszyscy wolontariusze powinni zapoznać się z harmonogramem Festiwalu, 
miejscami wydarzeń i programem wystaw, aby móc udzielać na ich temat 
podstawowych informacji. 

9. Wolontariusze wybierają dni i zmiany, w których mogą pomagać przy Festiwalu. Na 
podstawie uzyskanej w ten sposób dyspozycyjności ustalony zostanie grafik zmian do 
każdej sekcji osobno. W sytuacji, w której Wolontariusz nie będzie mógł stawić się na 
wcześniej ustaloną zmianę, powinien on odpowiednio wcześniej poinformować o 
tym Lidera odpowiedzialnego za koordynację grafiku w danej sekcji lub Koordynatora 
wolontariatu, by ten mógł znaleźć zastępstwo. 
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10. Koordynator lub Lider będzie sprawdzał drogą telefoniczną, czy Wolontariusz 
pojawi się na swoim dyżurze. O ewentualnych zmianach (na przykład spóźnienie) 
należy niezwłocznie poinformować Lidera odpowiedzialnego za koordynację grafiku 
w danej sekcji lub Koordynatora. 

11. Każda osoba korzystająca z materiałów i rzeczy należących do Organizatora, 
współpracowników lub partnerów Festiwalu  powinna przestrzegać zasad 
prawidłowego ich użytkowania i wykorzystania. 

12. W trakcie wykonywania obowiązków na rzecz Festiwalu Wolontariusz nie może 
być pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających. 

13. Podczas zmiany wolontariusz powinien mieć przy sobie identyfikator oraz być 
czysto i stosownie ubrany. 
 

Prawa Wolontariusza 

14. Wolontariusz otrzyma szansę rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności w 
trakcie wykonywania obowiązków festiwalowych. Organizator dokłada wszelkich 
starań, aby umożliwić każdemu Wolontariuszowi zdobycie nowych doświadczeń. 

15. Wolontariusz ma prawo do odmówienia wykonywania danych czynności, jeśli nie 
zgadzają się z jego światopoglądem, religią bądź filozofią. O odmowie wykonywania 
danych czynności powinien poinformować Lidera lub Koordynatora. 

16. Wolontariusz ma możliwość wyboru sekcji, w których chce pomagać przy 
festiwalu. Zakres prac określa Koordynator oraz Lider wolontariatu.  

17. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania wszystkich problemów, uwag i zapytań 
związanych z pracą Festiwalu bezpośrednio do Lidera lub Koordynatora 
Wolontariatu. 

18. Wolontariusz może uzyskać opinię o odbytej na rzecz Festiwalu pracy, opartej na 
ocenie członków zespołu i uzyskania zaświadczenia o jego odbyciu. Chęć uzyskania 
takich referencji Wolontariusz powinien zgłosić przed rozpoczęciem prac na rzecz 
Festiwalu, jednak nie później niż do dnia 28.04.2015. Referencje będą przekazane 
Wolontariuszom nie później niż do dnia 15.09.2015r.  

19. Wolontariusz ma możliwość odbycia praktyk studenckich w wymiarze godzin 
możliwym do zrealizowania w trakcie wypełniania obowiązków wolontariackich. 
Chęć skorzystania z takiej okazji Wolontariusz  powinien zgłosić Koordynatorowi wraz 
z planowaną ilością godzin praktyk najpóźniej do 28.04.2015 roku. Po tym terminie 
Organizator nie gwarantuje umożliwienia odbycia praktyk ze względu na ustalone 
harmonogramy pracy. 


