
PODMIENKY DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI NA FEST ANČA 2022

Tieto „Podmienky dobrovoľníckej činnosti na Fest Anča 2022“ popisujú dohodu medzi Medzinárodným festivalom
animácie Fest Anča a dobrovoľníkom/-čkou.

Veľmi si vážime, že si sa rozhodol/-a pomôcť nám ako dobrovoľník/-čka na Medzinárodnom festivale animácie
Fest Anča a chceme ťa uistiť, že urobíme všetko preto, aby pre Teba táto skúsenosť bola nielen skvelým
zážitkom, ale aj prínosom v tvojom osobnom rozvoji :)

Pozorne si prosím prečítaj všetky podmienky a informácie uvedené v tomto dokumente.

Festival FEST ANČA

Od nás môžeš očakávať, že splníme nasledovné:
● Poskytneme ti úvodnú neformálnu inštruktáž k jednotlivým pozíciám dobrovoľníka na festivale,

vysvetlíme, čo bude Tvojou úlohou a čo od Teba očakávame. Povinné stretnutie dobrovoľníkov sa koná v
stredu 29. Júna o 15.00h v priestoroch Novej synagógy v Žiline.

● Spoznáš celý organizačný tím Fest Anče aj ostatných dobrovoľníkov.
● Počas festivalu budeme preverovať, či svoju prácu zvládaš a motivovať ťa k jej úspešnému plneniu.
● V prípade nejakých problémov, alebo nejasností v súvislosti s dobrovoľníctvom, sme otvorení ti s tým

pomôcť a skúsime situáciu vyriešiť.
● Zabezpečíme ti pitný režim (voda, čaj, káva) počas služieb.
● Zabezpečíme ti jedno teplé jedlo denne, pokiaľ v daný deň odpracuješ 6h.
● Dostaneš časový harmonogram prác s vyznačenými časmi, ktoré sa ťa týkajú, a podľa ktorých budeš v

daný čas na danom mieste.
● V prípade akýchkoľvek zmien v časovom harmonograme v priebehu festivalu na zmenu upozorníme, a

zapracujeme do harmonogramu podľa možností tak, aby to bolo fér voči všetkým dobrovoľníkom.
● V prípade potreby ti radi vystavíme potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti na festivale, ktoré si na škole

alebo u svojho zamestnávateľa môžeš uplatniť ako odpracovanú prax.
● Za Tvoju pomoc na festivale Ťa odmeníme:

- 1 akreditáciou na Fest Anča 2022 (pre teba) a prekvapením od organizátorov

Dobrovoľník/dobrovoľníčka na Fest Anči

Očakávame, že splní nasledovné:
● Je čestný a svedomitý. K dobrovoľníckej práci pristupuje zodpovedne. Rešpektuje požiadavky a nariadenia

organizácie a koordinátorov dobrovoľníkov. Svoju prácu vykonáva dobrovoľne a bez nároku na honorár.
● Má milé a slušné vystupovanie, je komunikatívny, ústretový, reprezentuje festival a spoluvytvára príjemnú

atmosféru.
● Uvedomuje si, že ako dobrovoľník reprezentuje festival aj organizátorov festivalu a zdrží sa konzumácie

alkoholu a iných omamných látok.
● Pracuje 8h denne a v ostatnom čase má voľno na oddych, zábavu a návštevu premietaní, koncertov a

workshopov na festivale.
● Zároveň je flexibilný a pripravený v rámci svojich možností pomôcť vo výnimočných situáciách, nebojí sa

improvizácie. Počas voľného času je dostupný „na telefóne“.
● Je samostatný, a tiež ochotný spolupracovať tímovo. Je tolerantný voči ostatným dobrovoľníkom.
● Dostaví sa na povinné úvodné stretnutie dobrovoľníkov, kde sa dozvie všetky informácie potrebné pre

správne plnenie úloh.
● Bude dodržiavať rozvrh dobrovoľníckych služieb a dostaví sa na miesto podľa časového harmonogramu. V

prípade akejkoľvek prekážky, či problému nastúpiť na svoju pozíciu, vopred upozorní koordinátorku
dobrovoľníkov.



● Ak môže na festivale pomáhať a byť k dispozícii len v čiastočnom rozsahu (je nejako časovo obmedzený),
svoje možnosti bližšie popíše v textovom poli, ktoré je na to vyhradené v prihlasovacom formulári.
Zároveň ráta s tým, že uprednostníme vyšší počet dobrovoľníkov v tíme, ktorí budú počas festivalu časovo
najflexibilnejší.

V prípade, že sa záväzne prihlásiš (odošleš vyplnený prihlasovací formulár po prečítaní týchto podmienok), bude
ti zaslaná Zmluva o dobrovoľníckej činnosti, ktorú podpíšeš a naskenovanú odošleš na
dobrovolnici@festanca.sk. Ak napriek tomu z rôznych dôvodov na festival nenastúpiš, tvoja neúčasť spôsobí
festivalu veľké komplikácie, čo môže viesť k narušeniu plynulého chodu festivalu. Pokiaľ budeš nútený svoje
záväzné prihlásenie odvolať, možnosťou je nájsť si za seba náhradníka.

Potvrdením súhlasu s podmienkami v prihlasovacom formulári súhlasíš s vyššie uvedenými podmienkami v tomto
dokumente, a potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov v prihlasovacom formulári súhlasíš so
spracovaním osobných údajov uvedených vo formulári výlučne pre účely Medzinárodného festivalu animácie Fest
Anča.

TEŠÍ SA NA TEBA ORGANIZAČNÝ TÍM FEST ANČA 2022!


