Slot Train – stacja docelowa: świadomy i kompetentny wolontariat.

SLOT ART FESTIVAL 2012
10-140 lipca 2012, Lubiąż k. Wrocławia
DNI PRZYGOTOWANIA 8-10 lipca 2012
DZIEŃ DEMONTAŻU 15 lipca 2012

WITAJCIE!
SLOT ART FESTIVAL – 20 EDYCJA JUŻ ZA PARĘ DNI!
Jak wszyscy wiemy- nie było by możliwym zorganizowanie tak potężnego wydarzenia gdyby nie zaangażowanie
setek wolontariuszy – w tym także i Twoje, za co już teraz chcemy Ci serdecznie podziękować.
Przypomnieć warto, że wszyscy wolontariusze muszą się pojawić na zebraniu najpóźniej w niedzielę (08 lipca) o
godz. 13.00 w Wozowni (podążaj za tłumem ☺ lub strzałkami)
Z wyjątkiem ekip których potrzebujemy wcześniej: *elektrycy –
instalacyjna – 04.07.2012r. *techniczna stała – 06.07.2012

04.07.2012r. do godz. 12.00

*techniczna

Jak dojechać do Lubiąża?
Poczytaj o transporcie dla wolontariuszy: http://slot.art.pl/pl/festinfo/dojazd
Wolontariusz zobowiązany jest do pozostania na terenie festiwalu do 15 lipca do godziny 20.00 i przyłączenia się
do wspólnego sprzątania i demontażu po festiwalu (ekipa instalacyjna oraz elektryków zobowiązana jest do
pozostania na terenie festiwalowym do 17 lipca do godziny 20.00).
Kaucję w wysokości 30 zł. na zabezpieczenie należytego wykonania obowiązków wpłacamy
rejestracji (przy odbiorze identyfikatora). Zwracana będzie 15 lipca po zakończeniu festiwalu.

w niedzielę w

Kaucja obowiązuje ekipy:

•
•
•

Ochrona
Sanitarna
Techniczna stała

•
•
•

Techniczna sceniczna
Medycy
Kafejki

Ograniczamy do minimum (z powodu bezpieczeństwa ppoż) auta jakie znajdą się na terenie festiwalu – dlatego
prosimy, aby wszystkie pojazdy od razu zostawiać na bezpłatnym dla Was parkingu, dzięki czemu unikniemy
niepotrzebnego zamieszania. Nie chcemy Cię holować!
Poniżej znajdziecie plan dni przygotowań. Twój szef poprowadzi Cię w trakcie dni przygotowań w efektywnej pracy.
Jeśli zdąży się że zorganizujecie się bardzo szybko możecie zostać poproszeni o pomoc w innych
miejscach, i innych ekipach. Bądźcie więc elastyczni i gotowi!
Do zobaczenia w Lubiążu!
Zawsze możesz kontaktować się z biurem SLOT: Numery w Lubiążu (działające od 7-16 lipca) Tel. 71 389
76 16 lub 71 389 72 43 lub niezmiennie kom: 600 097 092
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Harmonogram DNI PRZYGOTOWAŃ I DEMONTAŻU
Czas

Wydarzenie

Miejsce

Niedziela

08.07.2012

13.00 – 13.30

I Spotkanie z wolontariuszami (1):
powitanie / informacje o festiwalu / przedstawienie dyrekcji i
szefów ekip / info o spotkaniach ekip / ogłoszenia/

Wozownia

13.30

Spotkania ekip, Praca

Teren
festiwalu*

19.00 – 19.30

II Spotkanie z wolontariuszami (2):
ogłoszenia / ponowne przedstawienie dyrekcji i szefów ekip / /
Akcje Twórcze

Wozownia

19.30 – 21.00

Wykład: Rola wolontariatu w projekcie SAF. Etos wolontariusza.
/Sebastian Pawłowski

Wozownia

22.00

Impreza /dj jazzovah

Wozownia

Poniedziałek

09.07.2012

9.00 – 9.30

Spotkanie z wolontariuszami (3)

Wozownia

9.30 – 10.15

Wykład: Sytuacje kryzysowe na Slocie. Zasady Bezpieczeństwa.
/Piotr Bilmin

Wozownia

10.30

Spotkania ekip. Praca

Teren
festiwalu*

13.00 – 13.30

Spotkanie z warsztatowcami (4)

Wozownia

22.00

Dyskusyjny Klub Filmowy /Bartek Jakoniuk

Wozownia

Wtorek

10.07.2012

9.00 – 9.30

Spotkanie z wolontariuszami (5): informacje, przedstawienie
szefów programowych

Wozownia

9.30 – 10:30

Wykład: SAF goes green. Zielone rozwiązania w organizacji
Festiwalu /Joanna Mieszkowicz

Wozownia

10.30

Spotkania ekip, Praca

Teren
festiwalu*

Niedziela

15.07.2012

9.00; 11.00; 13.00; 15.00;
17.00; 19.00;

Spotkanie z wolontariuszami, organizacja pracy

Wozownia

20.00

Zakończenie Deinstalacji. Podziękowania!

Wozownia

*Teren Festiwalu - Miejsca spotkań ekip podczas dni przygotowań – SAF 2012
Nazwa ekipy

Miejsce spotkania

Ochrona

Pod Platanem

Sanitarna

Pod prysznicami

Warsztaty

W wozowni
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Techniczna stała i instalacyjna

Pod namiotem reggae tent

Techniczna
sceniczna

W katedrze, przy scenie

Elektrycy

W magazynie elektrycznym

Informacyjna/Obsługa gości
zagranicznych

W korytarzu pod dawnym biurem, przy punkcie informacji w bramie (korytarz na
parterze, na prawo od bramy)

Pomoc drogowa

W punkcie Dialogu /dolne lewe skrzydło klasztoru

Medyczna

W punkcie pierwszej pomocy

Kafejki

W swoich kafejkach

Tłumacze

Przed wozownią

Transport

Przy wjeździe na parking

Przedszkole

W przedszkolu

Slot Tv i promocja

W Sali Slot Tv /górne lewe skrzydło klasztoru

Biurowa

W biurze festiwalu
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