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Jeśli chcesz zdobyć doświadczenie przy współtworzeniu jednego z najstarszych festiwali artystycznych w Polsce, a przy 
tym poznać ciekawych ludzi, rozwinąć swoje umiejętności i przeżyć fajną, wakacyjną, przygodę - zapraszamy Cię do 
Świnoujścia! 
 
 
I. ZASADY OGÓLNE 
 
1| Regulamin określa zasady wolontariatu podczas 51. edycji Festiwalu FAMA (zwanego dalej „Festiwalem”). 
 
2| Organizatorem Festiwalu jest Akademickie Biuro Kultury i Sztuki Alma-Art, które posiada pełne prawo do 
kwalifikacji wolontariuszy, uczestników, planowania programu i realizacji Festiwalu (zwana dalej „Organizatorem”) 

 
3|  Wolontariat świadczony jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
4| Festiwal odbędzie się w Świnoujściu. Planowany termin Festiwalu to 23-28 sierpnia 2021. 

 
5| Podczas Festiwalu Organizator zapewnia Wolontariuszowi imienny identyfikator (zwany dalej „akredytacją”). 

 
6| Akredytacja jest imienna i nie podlega odstąpieniu. Odstąpienie skutkuje natychmiastowym unieważnieniem 
akredytacji. 

 
7| Wolontariusze są uprawnieni do darmowego wstępu na wszystkie wydarzenia w ramach Festiwalu. 
 

8| Z każdym wolontariuszem, który pracuje podczas 51. edycji Festiwalu FAMA, zostaje podpisane porozumienie o 
współpracy, określające prawa i obowiązki Wolontariusza. 
 
 
II. KWALIFIKACJA WOLONTARIUSZY 
 
1| Osoba zainteresowana udziałem w Festiwalu jest zobowiązana do wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego 
znajdującego się na stronie fama.org.pl oraz do przesłania pliku video z jednominutową prezentacją na którym 
odpowie na pytania: 
 
1.1. Kim jestem? 
1.2. Czym się zajmuję? 
1.3. Dlaczego chcę być Wolontariuszem na Festiwalu FAMA? 
 
2| Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10.08.2021. 
 
3| Lista zakwalifikowanych Wolontariuszy Festiwalu zostanie zamknięta i opublikowana pod adresem 
www.fama.org.pl do 15.08.2021. 
 
4| Jeśli osoba zgłaszająca się na Wolontariat nie jest pełnoletnia, dodatkowo powinna dostarczyć zgodę rodziców. 
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III. HARMONOGRAM I CZAS WSPÓŁPRACY WOLONTARIUSZY 
 
1| Minimalny czas współpracy wolontariuszy podczas Festiwalu to 5 dni nie przekraczających 8h. Szczegółowe 
postanowienia w tym zakresie zawierają indywidualne porozumienia zawierane z Organizatorem. 
 
2| Wolontariusz może zostać zwolniony ze zmiany lub jej części jedynie za zgodą Koordynatora Wolontariatu. 
Opuszczenie zmiany bez uprzedniego uzyskania zgody jest niedopuszczalne. 
 
3| Wydłużenie zmiany może nastąpić za porozumieniem, po uprzednim wyrażeniu zgody przez 
Wolontariusza. 
 
4| Wolontariusz powinien punktualnie pojawiać się na zmianach, zgodnie z ustalonym z Koordynatorem Wolontariatu 
harmonogramem. Każde spóźnienie lub nieobecność na swojej zmianie powinien niezwłocznie zgłosić Koordynatorowi 
lub swojemu bezpośredniemu przełożonemu. 
 
5| Opuszczenie przez Wolontariusza swojej zmiany bez wcześniejszego powiadomienia Koordynatora / Koordynatora 
Wolontariatu lub przebywanie w kinie w czasie godzin zmiany bez wcześniejszej zgody bezpośredniego przełożonego 
może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem porozumienia o współpracy. 
 
6| Organizatorzy zachęcają Wolontariuszy do czynnego uczestnictwa w wydarzeniach Festiwalu poza wyznaczonymi 
godzinami zmiany danego Wolontariusza. 
 
 
 
IV. OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZY 
 
1| Wolontariusz ma obowiązek zapoznać się z informacjami dostarczonymi przez Organizatora najpóźniej na tydzień 
przed rozpoczęciem Festiwalu, w szczególności z treścią programu festiwalowego, wydarzeniami towarzyszącymi oraz 
obiektami festiwalowymi. 
 
2| Wolontariusz ma obowiązek w sposób kompetentny udzielić podstawowych informacji na temat Festiwalu 
zainteresowanym osobom, widzom oraz gościom Festiwalu. 
 
3| Wolontariusz powinien dbać o porządek w obiekcie festiwalowym, w którym odbywa swoją zmianę. 
 
4| Podczas swoich zmian Wolontariusz powinien nosić identyfikator. 
 
5| Wolontariusza obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu w czasie odbywania swojej zmiany, stawiania się 
na swoją zmianę pod wpływem alkoholu bądź w stanie wskazującym na uprzednie jego spożycie – pod rygorem 
rozwiązania porozumienia o współpracy. 
 
6| Spożywanie nadmiernej ilości alkoholu poza swoją zmianą na terenie obiektów festiwalowych jest niedopuszczalne 
– pod rygorem rozwiązania porozumienia o współpracy. 
 
7| Szczegółowe prawa i obowiązki wolontariuszy określa indywidualne porozumienie zawarte z Organizatorem. 
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V. KOMUNIKACJA 
 
1| Wolontariusz ma obowiązek zgłaszać wszystkie problemy swojemu bezpośredniemu przełożonemu lub 
Koordynatorowi Wolontariatu. 
 
2| Wolontariusz zobowiązany jest do relacjonowania Koordynatorowi codziennych wydarzeń oraz raportowania 
napotkanych podczas zmiany problemów. 
 
3| Każdy Wolontariusz ma obowiązek odbierać telefon od swojego bezpośredniego przełożonego oraz od 
Koordynatora Wolontariatu. 
 
4| Bezpośredniego przełożonego wskazuje Koordynator Wolontariatu. 
 
5| Koordynatorem Wolontariatu jest: Anna Sznejfus - e-mail: anna.sznejfus@fama.org.pl 
 
6| Numery telefonów, na które Wolontariusze mogą dzwonić z wszelkimi zapytaniami, są czynne w czasie Festiwalu 
od 8:00 do 00:00. 
 
 
 
 
VI. DANE OSOBOWE WOLONTARIUSZY 
 
1| Wolontariusz oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w złożonym 
formularzu zgłoszeniowym na wyłącznie potrzeby Organizatora. 
 
2| W rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn.zm.), administratorem 
zbiorów danych, w których przetwarzane będą dane osobowe uczestnika jest Akademickie Biuro Kultury i Sztuki Alma-
Art. 
 
3| Wolontariusz oświadcza, że został poinformowany o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, oraz o 
przysługuje mu prawo wglądu do danych, prawo ich poprawiania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania 
oraz wobec przekazywania danych osobowych innym podmiotom. 
 
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1| Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.  
 
2| Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Wolontariatu.  
 
 
 
 
 
 
 
…………………..............................    ………………….............................. 
Miejsce, data        Podpis Wolontariusza 
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