
Zasady wolontariatu podczas Dni Fantastyki 2021

Wolontariat na Dniach Fantastyki jest regulowany przez Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873).

Zgłoszenia na wolontariat
1. Aby zostać wolontariuszem podczas Dni Fantastyki, należy wypełnić formularz

zgłoszeniowy.
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.zamek.wroclaw.pl od 31 maja

2021 r. do 25 lipca 2021 r.

Przyjęcie na wolontariat
3. Do 1 sierpnia 2021 r. Organizatorzy poinformują mailowo wybrane osoby spośród

tych, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, o przyjęciu na wolontariat.
4. Brak odpowiedzi mailowej na wiadomość z informacją o przyjęciu skutkuje

usunięciem z wolontariatu.

Lista rezerwowa
5. Do 1 sierpnia 2021 r. Organizatorzy poinformują mailowo wybrane osoby spośród

tych, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, o dostaniu się na listę rezerwową.
6. Jeśli organizator będzie potrzebował pomocy osoby z listy rezerwowej, poinformuje

ją mailowo i telefonicznie.

Osoby niepełnoletnie
7. Niepełnoletni wolontariusze mają obowiązek dostarczyć organizatorowi zgodę

opiekuna prawnego na udział w wolontariacie najpóźniej w dniu rozpoczęcia
pierwszego dyżuru podczas Dni Fantastyki. Wzór zgody dostępny jest pod adresem
http://www.zamek.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2021/05/Zgoda-na-udział-osoby-nie
letniej-w-wolontariacie.pdf.

Szkolenia i komunikacja przed imprezą
8. Podstawową formą komunikacji ze wszystkimi wolontariuszami są e-maile wysyłane

przez organizatorów.
9. Dodatkowym kanałem komunikacji ze wszystkimi wolontariuszami jest grupa na

Facebooku.
10. Wolontariusz jest zobowiązany do przejścia szkolenia.

Dyżury
11. Wolontariusz zobowiązuje się do przepracowania 12 lub 18 godzin ujętych w grafiku,

w zależności od wcześniejszej deklaracji długości dyżuru.
12. Wolontariusz, który pojawi się na dyżurze pod wpływem alkoholu lub innych środków

odurzających, zostanie usunięty z terenu imprezy.

http://www.zamek.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2021/05/Zgoda-na-udzia%C5%82-osoby-nieletniej-w-wolontariacie.pdf
http://www.zamek.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2021/05/Zgoda-na-udzia%C5%82-osoby-nieletniej-w-wolontariacie.pdf


13. Wolontariusz noszący koszulkę wolontariacką jest gotowy do pomocy. Osoba
spożywająca alkohol lub inne środki odurzające w koszulce wolontariackiej zostanie
usunięta z terenu imprezy.

Zapisy na prelekcje
14. Wolontariusze otrzymują dwa vouchery. Każdy voucher uprawnia do bezpłatnego

wstępu na jeden punkt programu po zrealizowaniu w systemie Biletyna.pl.

Noclegi dla wolontariuszy
15. Organizator zapewnia wolontariuszom darmowy nocleg w trakcie trwania Dni

Fantastyki, tj w nocy z 20 na 21 oraz z 21 na 22 sierpnia.
16. Nocleg ma postać miejsca w sali wspólnej. Wymagane są własne śpiwory i karimaty.

Afterparty
17. Afterparty odbędzie się 4 września 2021 r. we Wrocławiu.


