Organizační řád činnosti dobrovolníků
na festivalu Nový ruský film 2019

Tento Řád určuje úkoly pro dobrovolníky, zapojené do přípravy a organizace festivalu
Nový ruský film 2019 a stanovuje jejich pořadí a rozsah.
1. Hlavním úkolem dobrovolníků bude pomoc organizátorům a účastníkům festivalu
Nový ruský film (dále Festival), který bude probíhat v období 27. září – 20. října 2019
v následujících městech České republiky: Praha, Brno, Ostrava, Zlín a Plzeň.
2. Účast na pozici dobrovolníka nepředpokládá žádnou peněžní odměnu.
3. Každý dobrovolník obdrží jako dárek batoh se symboly Festivalu, poukazy na
stravování, bezplatné lístky na filmy v rámci programu Festivalu vyjma filmů promítaných
v den zahájení Festivalu* a certifikát, potvrzující jeho účast a pomoc s organizací Festivalu na
dobrovolnické pozici.
4. Dobrovolníci se zavazují oznámit svou volbu filmů z programu Festivalu, které by rádi
viděli, nejpozději dva týdny před zahájením festivalu.
5. Dobrovolníci budou rozděleni do skupin s ohledem na druh vykonávané činnosti:
5.1. Skupina pro uvítání a ubytování bude vyzvedávat hosty festivalu na letišti nebo
nádraží, pomáhat v případě ztráty zavazadel, doprovázet hosty na prostředky hromadné
dopravy a pomáhat s řešením případných otázek, týkajících se ubytování hostů.
5.2. Skupina doprovázejících dobrovolníků bude odpovídat za doprovod hostů Festivalu
z místa, kde budou ubytováni, na místo konání akce, a pomáhat jim v záležitostech,
souvisejících s pohybem po městě.
5.3. Skupina Doprovodného programu bude mít za úkol vypomáhat na slavnostních
ceremoniálech zahájení a ukončení Festivalu a na různých dílčích akcích, které jsou součástí
hlavního programu.
5.4. Skupina komunikace s médií bude zajišťovat pro zástupce médií aktuální a přesné
informace, fotografické materiály a video a publikovat aktuality na profilech Festivalu
v sociálních sítích.
5.5. Skupina Informační centrum bude poskytovat informace všem zájemcům z řad hostů
a diváků v místě konání, včetně informací ohledně dostupných služeb, a poskytuje pomoc
s pozvánkami pro hosty na zahájení Festivalu.
6. Každý dobrovolník se stává součástí jedné z výše uvedených skupin v závislosti na
činnosti, kterou si vybere.
7. Je možné se účastnit činnosti několika skupin najednou.
8. V každé skupině bude zvolen zástupce, odpovídající za činnost skupiny jako celku.
9. Činnost všech skupin dobrovolníků organizuje a sleduje vybraná odpovědná osoba ze
strany Organizátorů Festivalu.
10. Dobrovolníci se svou účastí zavazují co nejlépe a tvůrčím způsobem plnit úkoly,
zadané tímto Řádem, v rámci činnosti své skupiny.
11. Rozsah úkolů a práce budou mezi všemi dobrovolníky rozděleny rovnoměrně.
* pravidla pro bezplatnou návštěvu filmů budou uveřejněna zvlášť, všem dobrovolníkům budou
dána k dispozici nejpozději 3 týdny před zahájením Festivalu.

