REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZAMI W RAMACH DZIAŁAŃ
PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ CIAŁO/UMYSŁ.
Fundacja Ciało/Umysł to organizacja zajmująca się szeroko pojętą sztuką contemporary dance.
Została powołana w 2007 r. w trosce o jego rozwój i promocję. Jej misją jest tworzenie profesjonalnych
warunków do manifestowania, rozwoju i promocji tańca, tworzenie miejsca dialogu między artystą
a widzem. Mając świadomość, jak szerokim i wymykającym się definicjom pojęciem jest contemporary
dance, C/U inspiruje i promuje działalność artystyczną wykorzystującą w procesie twórczym środki
właściwe różnym dziedzinom sztuki – od nowej choreografii i teatru tańca, przez performance i video
art, po sztuki interaktywne.
Poprzez swoje działania Fundacja dąży do powstania w Warszawie profesjonalnego miejsca dla
prezentacji, produkcji, edukacji i promocji tańca. Przestrzeni, skupiającej i integrującej polskich
i międzynarodowych twórców, a także odbiorców tej dziedziny sztuki. Działalność C/U obejmuje
organizację międzynarodowego festiwalu, regularną prezentację polskich i zagranicznych artystów,
projektów edukacyjnych, społecznych i konferencji naukowych. Jednym z priorytetów programowych
jest działanie na rzecz współpracy krajowej i międzynarodowej, a także praca na rzecz lokalnej
społeczności i z nią, aktywizująca amatorów tańca i performansu. Fundacja sprzyja artystom
odważnym i poszukującym, dla których ciało i umysł stanowią punkt wyjścia do twórczych działań na
scenie.
Fundacja należy do międzynarodowej sieci APAP oraz jest członkiem Komisji ds. Tańca przy Biurze
Kultury m.st. Warszawy.
Fundacja organizuje między innymi Międzynarodowy Festiwal Ciało/Umysł oraz wydarzenie
Performing Europe.
Regulamin niniejszy określa zasady współpracy Fundacji Ciało/Umysł (w skrócie
z Wolontariuszami zaangażowanymi bezpośrednio w działania prowadzone przez C/U.

C/U)

Wyjaśnienie pojęć
Ustawa – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz.U nr 10. poz. 1536 z późn.zm.),
Wydarzenie – impreza organizowana przez C/U,
Koordynator - osoba wyznaczona przez C/U do pełnienia funkcji koordynatora wolontariatu. Osoba
nadrzędna wobec Liderów i wolontariuszy, odpowiadająca za prawidłowy obieg informacji i przydział
zadań Liderom,
Lider – osoba koordynująca pracą grupy zadaniowej i bezpośrednio nadzorująca pracę wolontariuszy
podczas wydarzeń, w zależności od potrzeb wyznaczana przez Koordynatora. W przypadku braku
wyznaczonego Lidera jego funkcje przejmuje Koordynator.
Grupa zadaniowa - grupa składająca się z wolontariuszy przydzielona do wykonania określonych
zadań w ramach organizowanego wydarzenia. Wśród grup zadaniowych wyróżnia się m.in. Biuro
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Wolontariusz - w zależności od potrzeb i możliwości - może być członkiem kilku grup zadaniowych.
Wolontariusz C/U to Wolontariusz w rozumieniu przepisów Ustawy, który sam dobrowolnie zgłosił się,
aby ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonać świadczenia na rzecz C/U w związku z organizacją
i obsługą Wydarzeń, na zasadach określonych w Ustawie i niniejszym Regulaminie. Wolontariuszem
w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest wyłącznie osoba, wobec której spełnione są wszelkie
przesłanki określone szczegółowo w niniejszym Regulaminie, z którą zawarto umowę o świadczenie
wolontariatu.

Cele wolontariatu
Celami wolontariatu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem szczególnego
charakteru Wydarzeń, czasu oraz okoliczności wykonywania świadczeń wolontariackich,
są w szczególności:
a. Tworzenie standardów wolontariatu w wydarzeniach kulturalnych.
b. Pomoc w organizacji Wydarzeń oraz ich przebiegu, w szczególności przez porządkową
i informacyjną pracę na rzecz uczestników Wydarzeń.
c. Propagowanie idei i celów Wydarzenia, wskazanych przez C/U, jako Organizatora.
d. Promocja idei wolontariatu.
e. Promocja Wydarzenia w środowiskach, w których Wolontariusz przebywa, pracuje i wykonuje
określone świadczenia w ramach wolontariatu.
f. Odpowiednia formacja i szkolenie Wolontariuszy.
Co przysługuje wolontariuszowi
1. Wolontariuszowi przysługuje specjalna koszulka oraz identyfikator, o ile zostały one
wyprodukowane przez C/U na dane Wydarzenie.
2. Podczas trwania Wydarzenia
C/U zapewnia wolontariuszowi wyżywienie, jeżeli czas
wykonywania przez niego świadczeń w danym dniu jest dłuższy niż 6 godzin.
3. Każdy z wolontariuszy otrzymuje zaświadczenie o wolontariacie ze wskazaną ilością
przepracowanych godzin w ramach wolontariatu.
4. Wolontariusz może otrzymać informację o ocenie wykonanej przez niego czynności w ramach
wolontariatu.
5. Na prośbę Wolontariusza, C/U może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez
Wolontariusza, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez
Wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń.
6. Wolontariusz może brać udział w organizowanych przez C/U szkoleniach i spotkaniach
w zakresie wykonywanych czynności w ramach wolontariatu.
7. Wolontariuszowi przysługuje - w miarę wolnych miejsc - bezpłatny wstęp na spektakle
w ramach Wydarzenia, przy którym świadczy pracę wolontariacką.
Obowiązki Fundacji Ciało/Umysł
C/U ma obowiązek:
a. Przekazać dokładną informację o zakresie obowiązków Wolontariusza.
b. Zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego
świadczeń, w tym w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich
wykonywaniem- odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
c. Zagwarantować ubezpieczenie na czas wykonywania świadczeń wolontariackich na rzecz
C/U.
Obowiązki Wolontariusza
Do obowiązków Wolontariusza należy przede wszystkim:
a. Wypełnianie świadczeń w ramach wolontariatu powierzonych mu przez C/U w sposób
sumienny.
b. Wolontariusz jest zobowiązany w zależności od Wydarzenia (jeżeli charakter Wydarzenia tego
wymaga) do identyfikowania się poprzez noszenie specjalnie przygotowanej koszulki oraz
dedykowanego identyfikatora, przy czym upoważniony jest do legitymowania się wskazanymi
znakami wyłącznie w trakcie wykonywania świadczeń w ramach wolontariatu podczas danego
Wydarzenia.
c. Wykonywanie świadczeń w ramach wolontariatu w sposób zgodny z charakterem Wydarzenia
oraz z poszanowaniem dobrego imienia C/U.
d. Wykonywanie zadań powierzonych mu przez Koordynatora, Lidera danej grupy zadaniowej
lub innych wyznaczonych przez Koordynatora osób.
e. Niezwłoczne zgłoszenie Liderowi lub Koordynatorowi jakichkolwiek przeszkód w realizacji
powierzonych czynności w ramach wolontariatu, które w sposób realny uniemożliwiają ich
wykonanie w sposób należyty.

Ścisła współpraca z Liderem lub Koordynatorem przy wykonywaniu powierzonych czynności,
w tym w szczególności zgłaszanie wszelkich wątpliwości odnośnie powierzonych czynności
w ramach wolontariatu.
g. Dbanie o sprzęt powierzony przez C/U oraz dbanie o zachowanie porządku w miejscu
wykonywania czynności w ramach wolontariatu.
f.

Rekrutacja i przyjęcie Wolontariusza
1. Wolontariuszem Wydarzenia może zostać każda osoba, która ukończyła 16 rok życia.
2. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dostarczyć do organizatora oświadczenie ze zgodą
rodzica / opiekuna na udział w wolontariacie.
3. Na każde z Wydarzeń prowadzona jest odrębna rekrutacja.
4. Wolontariusz ma możliwość dokonania zgłoszenia indywidualnego lub zgłoszenia zespołu
wolontariuszy do preferowanej grupy zadaniowej.
5. Wyboru wolontariuszy do grupy zadaniowej dokonuje Koordynator na podstawie przesłanych
zgłoszeń.
6. Ilość miejsc w grupach zadaniowych jest ograniczona.
7. O wynikach rekrutacji wolontariusz jest informowany drogą mailową lub telefoniczną.
Rezygnacja
W przypadku rezygnacji, Wolontariusz jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania C/U o tym
fakcie.
Zwolnienie z funkcji Wolontariusza
Niedotrzymanie zobowiązań podjętych przez Wolontariusza może skutkować tymczasowym lub
trwałym odsunięciem Wolontariusza od wykonywanych czynności w ramach wolontariatu.
O tymczasowym lub trwałym odsunięciu Wolontariusza od wykonywanych czynności decyduje
każdorazowo C/U, a w sprawach niecierpiących zwłoki, decyzję o odsunięciu od wykonywanych
czynności może podjąć samodzielnie Koordynator. Decyzja o trwałym odsunięciu Wolontariusza
od wykonywanych czynności powinna zapaść po wysłuchaniu Wolontariusza.
Przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku
1. Wolontariusz dokonujący zgłoszenia na Wydarzenie wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji oraz realizacji zadań związanych
z wolontariatem podczas Wydarzeń zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), a także
do otrzymywania informacji dotyczących aktualnych naborów i wydarzeń przeznaczonych
dla wolontariuszy organizowanych przez C/U.
b. nieodpłatne, nieograniczone terytorialne wykorzystanie, w jakiejkolwiek formie i na
wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili rejestracji, w tym wskazanych w art. 50
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.)
wizerunku przez Fundację Ciało/Umysł do celów realizacji Wydarzeń, informowania,
upowszechniania i promowania działań związanych z Wydarzeniami C/U.
2. Administratorem danych jest C/U. Dane wolontariusza przekazane podczas rejestracji nie będą
wykorzystywane w inny sposób niż wskazany w punkcie 1. a w szczególności nie będą
przekazywane podmiotom trzecim.
3. Wolontariusz ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
4. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dostarczenie podpisanego przez rodzica
lub opiekuna prawnego oświadczenia potwierdzającego zgodę na przetwarzanie danych
i wykorzystanie wizerunku przez C/U.
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem uprawnionym do podejmowania decyzji jest
Fundacja Ciało/Umysł.
Warszawa, 14 czerwca 2019r.

FAQ
•

•

Wśród wolontariuszy Fundacji Ciało/Umysł jest młodzież, studenci i dorośli, niektórzy
z nich są z nami od wielu lat, ale są też osoby, które biorąc udział w naszych imprezach
dopiero rozpoczynają swoją przygodę z wolontariatem. Wolontariat to okazja do nabycia
nowych umiejętności, poznania nietuzinkowych ludzi i aktywnego spędzenia wolnego czasu.
To także współtworzenie wyjątkowych wydarzeń.
Każdy z Wolontariuszy otrzymuje zaświadczenie o wolontariacie, wyżywienie (jeżeli w danym
dniu świadczy pracę dłużej niż 6 godzin), ma możliwość bezpłatnego uczestnictwa w
warsztatach i spektaklach danego Wydarzenia, a także - w zależności od charakteru
Wydarzenia - koszulkę i drobne upominki.

Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy!
Dla kogo jest wolontariat?
Jeżeli lubisz współpracę z ludźmi, masz dużo energii i jesteś obowiązkowy/a, to wolontariat w C/U jest
właśnie dla Ciebie.
Czego oczekujemy od wolontariusza?
Pracując z wolontariuszami kierujemy się następującymi zasadami:
•

Lubimy punktualność. Jeżeli wiesz, że się spóźnisz lub będziesz musiał/a wcześniej skończyć
pracę, poinformuj o tym swojego Lidera (jeżeli jest wyznaczony) lub Koordynatora.

•

Komunikacja to podstawa. Jeżeli z jakiś powodów spóźnisz się lub musisz zrezygnować z
wolontariatu, poinformuj o tym Lidera (jeżeli jest wyznaczony) lub Koordynatora. Dzięki temu
będziemy mogli odpowiednio zaplanować pracę pozostałych wolontariuszy.

•

Cenimy informacje zwrotną. Jeżeli chcesz się z nami podzielić swoimi wrażeniami, zarówno
pozytywnymi jak i negatywnymi, zrób to. Cały czas rozwijamy wolontariat, dlatego Twoje
opinie są dla nas bardzo cenne.

Na czym polega wolontariat?
Pasjonujesz się tańcem, teatrem i działaniami performatywnymi, a może widzisz swoją przyszłość w
organizacji produkcji? Jako wolontariusz C/U będziesz miał/a okazję nie tylko uczestniczyć w
wydarzeniach festiwalowych, ale także je z nami współtworzyć!
Zostań częścią zespołu i podziel się z nami swoją energią, pasją i kreatywnością!

Kto może zostać wolontariuszem?
Wolontariuszem może zostać każdy! Nieważne, czy się uczysz, studiujesz, zasuwasz na co dzień w
korporacji, czy też odpoczywasz na zasłużonej emeryturze – do współpracy zapraszamy osoby w
różnym wieku i o różnym doświadczeniu zawodowym. Aby dobrać zadanie, które będzie odpowiednie
dla Ciebie, sprawdź opisy grup zadaniowych danej imprezy i wybierz zadania, które dadzą Ci
najwięcej satysfakcji.

Co będziesz robić?
Wolontariusze pracują w grupach zadaniowych, którymi zarządza Koordynator, wyznaczeni przez
niego Liderzy lub inne osoby. Wolontariusz – w zależności od potrzeb i możliwości – może być
członkiem kilku grup zadaniowych. W zależności od grupy zadaniowej Wolontariusze pomagają w
dniach poprzedzających Wydarzenie, a także podczas samej imprezy. Wolontariusze pomagają nam

m.in. w udzielaniu informacji, opiece nad artystami, organizacji wydarzenia, wydawaniu zaproszeń,
sprzedaży i sprawdzaniu biletów, dystrybucji materiałów reklamowych .
Zadania wolontariuszy pracujących przy Wydarzeniach są bardzo zróżnicowane, praca przy
Międzynarodowym Festiwalu Ciało/Umysł lub projekcie Performing Europe daje możliwość aktywnego
uczestnictwa w tych Wydarzeniach, ale jest także okazją do nabycia umiejętności i doświadczeń
związanych z ich organizacją i przebiegiem.
Każdemu z wolontariuszy, na podstawie ich dotychczasowych doświadczeń i wspólnej decyzji,
zostaną przydzielone konkretne zadania w ramach jednego z dostępnych działów wolontariatu – tj.
między innymi – biura festiwalowego, biura obsługi gości, pilotów grup, opiekunów, rezydentów czy
PR-owców.
Szukamy osób do różnych działań. Proponujemy następujące role:
REZYDENT:
Wymagana znajomość jęz. angielskiego.
Rezydent to bardzo odpowiedzialna funkcja. Jest „naszym człowiekiem” w teatrze. Jak nikt inny zna
się na topografii terenu, pracuje w bezpośrednim kontakcie z obsługą techniczną teatru oraz jego
działem administracyjnym. Służy pomocą kierownikowi produkcji.
BOW:
Buro Obsługi Widowni - bardzo odpowiedzialna funkcja - to m.in. sprawne kierowanie gości na
spektakle do odpowiednich sal, sprzedaż biletów i programów, kontrola biletów, wysyłanie,
potwierdzanie i wydawanie zaproszeń, dystrybucja ulotek.
ASYSTENT PRODUKCJI:
Konieczna dobra znajomość jęz. angielskiego.
Prawa ręka kierownika produkcji. Człowiek do zadań specjalnych. Opiekuje się artystami, odbiera
gości z lotniska lub dworca, uczestniczy w próbach oraz pomaga przy montażach i demontażach
spektakli.
SOCIAL MEDIA:
Media społecznościowe to Twoja domena? Lubisz być na bieżąco? My też chcemy - pomóż nam w
tym, na pewno zrobisz to najlepiej jak umiesz
Chętnych prosimy o wypełnienie formularza, nie zwlekaj do ostatniej chwili, zgłoś się już teraz
😉. Osoby zainteresowane zostaną powiadomione o miejscu i terminie spotkania
organizacyjnego.
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