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Си Ви Ес - България и София Филм Фест 2016 набират
ДОБРОВОЛЦИ
за провеждането и организацията на 20-ия СФФ

Какво ще прави доброволецът?

ще посреща и информира зрителите на входа на кино салоните 

ще помага при брандиране на местата, включени в СФФ 2016 

ще разпространява рекламни и информационни материали 

ще се включи в организацията на съпътстващи събития 

ще помага при провеждането на Sofia meetings 

ще помага в отдел Гости (в офис и при обгрижване на гостите) 

Кога?

от 24 февруари и по време на фестивала за разпространение на инфо и
рекламни материали и помощ в прес офис на фестивала

от 10 март до 31 март по време на фестивала и допълнителната програма

плаващо време в зависимост от възможностите на доброволците

предимство е възможността за реагиране при промени в програмата (standby
режим)

Подходящият доброволец е:

студент или ученик (над 18 г., по изключение над 16)

с достатъчно свободно време

всеки, който има интерес в областта на киното, изкуството и културата

отговорен

Заетост:

за прожекциите - от 13 до към 23 ч. от понеделник до неделя

разпространение на материали - от 10:00 до 14:00 ч.

помощ за вечерни събития – от 22:00 до 03:00 ч.

плаващо време в зависимост от събитията и прожекциите

работа по предварително уговорен график, съобразен с възможностите на
доброволците

Продължителност:

от 10.03 до 31.03.2016 г.

след 24.02 – за разпространението на рекламни и инфо материали
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Място:

фестивален център (зала Мати’д)

в офиса на СФФ – в административната сграда на НДК

прожекции – НДК, кино Люмиер, Дом на киното, кино Одеон, Евросинема, Френски
институт, кино Арена, Cine Grand и др. 

Инструктаж:

среща за запознаване в края на февруари – 26 февруари

подробен инструктаж за работата на доброволците, проведен от СФФ и от Си Ви Ес
–България в началото на март. 

Предимства за доброволците:
 свободен достъп за доброволците до събитията и прожекциите, организирани от
СФФ извън доброволческата им работа;
 възможност да се запознаят с едни от най-интересните и качествени филми,
правени напоследък в България и по света;
 възможност да бъдат в кухнята и да усетят в дълбочина атмосферата на Фестивала;
 рекламни и други материали от СФФ;
 сертификат за положения доброволчески труд.

Доброволците ще имат възможност да се включат в организацията на едно от найголемите културни събития в България, да гледат качествено европейско и световно кино и
да се включат в съпътстващите събития от София филм фест. Всичко това подплътено с
много забавление като едно от лицата на юбилейният 20-и Международен София филм
фест!

Ако сме запалили интереса Ви, попълнете формуляра до 16 февруари.

Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България е
неправителствена организация, работеща в сферата на доброволчеството на национално
и международно ниво от 1998 г. Си Ви Ес е клон за България на международната мрежа за
обмен на доброволци и движение за мир SCI (Service Civil International). Сдружението е
член и на мрежата за сътрудничество в Югоизточна Европа SEEYN (South East European Youth
Network). През 2015 година Си Ви Ес – България за шеста поредна година набира и
координира доброволци за София филм фест.
За повече информация проверете тук:
www.cvs-bg.org
е-mail: cvs.mira@gmail.com
тел: 0888751684

