
Rekrutujemy Wolontariuszy! Dołącz do nas podczas Szalonych Dni Muzyki 2018! 

Już wkrótce Szalone Dni Muzyki 2018! Na trzy dni Teatr Wielki - Opera Narodowa zapełni się 

tysiącami artystów i melomanów. To będzie muzyczna uczta, ale i duże wyzwanie organizacyjne. 

W związku z tym szukamy życzliwych, uśmiechniętych i zorganizowanych wolontariuszy, którzy 

razem z zespołem Orkiestry Sinfonia Varsovia zadbają o jak najlepszy przebieg Festiwalu. 

Dołącz do nas! 

Opis: 

Poszukujemy osób do pomocy organizacyjnej w miejscach koncertów, obsługi widowni, 

udzielania informacji publiczności i obsługi technicznej podczas trzech dni Festiwalu 

odbywającego się w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie.  

Jak zostać wolontariuszem? 

Wystarczy być osobą gotową do działania, mieć ukończone 16 lat oraz  do 3 września 2018 zgłosić 

swoją gotowość wysyłając wypełniony formularz  mailem na adres 

anna.calusinska@sinfoniavarsovia.org w tytule wpisując „Wolontariat - zgłoszenie”.  

Wymagania: 

 obowiązkowość 

 minimalny wiek - 16 lat (do ukończenia pełnoletniości wymagana zgoda rodziców lub 

opiekunów prawnych) 

 chęć do pracy 

Korzyści z wolontariatu: 

Uczestnictwo w wydarzeniu pozwala zobaczyć pracę przy organizacji międzynarodowego 

wydarzenia, daje możliwość bezpośredniego kontaktu z artystami i muzyką na najwyższym poziomie, 

poznania ciekawych ludzi. Dla chętnych i zaangażowanych wolontariuszy istnieje możliwość 

współpracy przy kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Orkiestrę Sinfonia Varsovia. 

W ramach wolontariatu można uzyskać stosowne zaświadczenie. 

Ze swojej strony oferujemy: 

 koszulkę i identyfikator wolontariusza , 

 posiłek, 

 szkolenie potrzebne do wykonywania zadań, 

 ubezpieczenie, 

 certyfikat wolontariusza, 

 niezapomniane wspomnienia. 

 

Jeśli jesteś zainteresowany - ZGŁOŚ SIĘ - Czekamy na Ciebie! 

 

1. Pobierz i wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY („Formularz”) 

2. Prześlij go na adres: anna.calusinska@sinfoniavarsovia.org 

3. Czekaj na maila z decyzją o zakwalifikowaniu do wolontariatu (7 września 2018). 

 

Na zgłoszenia czekamy do 3 września 2018! 
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27.09 (czwartek) godzinne szkolenie dla wolontariuszy - OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA 

28.09 (piątek) w godz. 16:00 – 22:00  1 Dzień Festiwalu 

29.09 (sobota) w godz. 9:30 – 22:00  2 Dzień Festiwalu 

30.09 (niedziela) w godz.9:30 – 22:00  3 Dzień Festiwalu 

Podczas trwania Festiwalu zorganizowane będą dyżury (6-8h/dziennie), pierwszeństwo w rekrutacji 

będą miały osoby zainteresowane, deklarujące dyspozycyjność podczas każdego z trzech dni 

Festiwalu. 

Przed festiwalem wolontariusze odbędą szkolenie przygotowujące do współpracy przy organizacji 

Szalonych Dni Muzyki 2018. 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: 

anna.calusinska@sinfoniavarsovia.org 

Koordynator wolontariatu 

Anna Całusińska 

M +48 502 243 322 

T  + 48 22 582 70 77 

 


