
 

 

 

MANUÁL DOBROVOĽNÍKA



 
STAŇ SA DOBROVOĽNÍKOM MEDZINÁRODNÉHO 
FESTIVALU DIVADELNÁ NITRA 

 zaži atmosféru festivalového zákulisia;  
 pomôž pri realizácii výnimočného podujatia; 
 navštív pozoruhodné predstavenia divadelných sezón; 
 stretni významných slovenských a európskych 

divadelných tvorcov; 
 získaj nové kontakty a pracovné skúsenosti 
  spoznaj nových priateľov. 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ČO OD TEBA FESTIVAL OČAKÁVA?  

 organizačnú výpomoc pri zabezpečení konkrétnych 
podujatí a či aktivít; 

 ochotu pracovať, schopnosť spolupracovať  
s ostatnými dobrovoľníkmi a členmi štábu;  

 iniciatívu a kreativitu pri plnení úloh; 
 kultivované vystupovanie a milé správanie 
 byť k dispozícii pri realizácii festivalu podľa dohody. 

 

ČO TI FESTIVAL ZABEZPEČÍ? 

 poistenie počas práce na festivale; 
 potvrdenie pre školu za absolvovanú prax v rámci 

štúdia; 
 propagačné materiály o festivale;  
 občerstvenie a pitný režim počas festivalu; 
 partiu skvelých ľudí; 
 najlepšieho koordinátora vo vesmíre (aspoň tom 

našom). 

 
NAJČASTEJŠIE OTÁZKY 

 Jedlo a pitný režim - Festival zabezpečuje 

dobrovoľníkom aspoň jedno jedlo denne, podľa danej 
práce, a pitný režim. 

 Mám menej ako 18 rokov – Ak máš menej ako 18 rokov, 

môžeš sa festivalu zúčastniť. Vyplň s rodičmi, prosím, 
Súhlas s dobrovoľníckou prácou. 

 Nemôžem sa zúčastniť celého festivalu – radi ťa aj tak 

privítame, v prihlasovacom formulári si môžeš vybrať dni, 
v ktoré môžeš byť k dispozícii. 

 Ubytovanie – bohužiaľ tento rok neposkytujeme 

ubytovanie dobrovoľníkom, ale môžeš to skúsiť 
u niektorého z dobrovoľníkov z Nitry, ktorí sa Ťa možno 
prichýlia  

 
DÔLEŽITÉ TERMÍNY 

Práca dobrovoľníkov: 27. september – 7. október 2021  

*V dni podľa preferencií a dohody 

Predfestivalový seminár: 26. september 2021 

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE  

 Prihlasovanie je záväzné. 

 Festivalový dobrovoľník by mal byť pre festival  

k dispozícii vo vopred dohodnuté dni s koordinátorom 

dobrovoľníkov. 

 Predfestivalový seminár rozvíja vzájomnú komunikáciu 

medzi dobrovoľníkmi, vytvára ľudské, materiálne 

a technické zázemie  

pre ich prácu. Nazývame ho takým malým 

teambuildingom. Dobrovoľníci sa zoznámia s 

festivalovým programom a dostanú všetky potrebné 

kontakty a informácie. 

 Po vyžiadaní vystavíme dobrovoľníkovi po festivale 

potvrdenie o odbornej praxi. 

 

 

 

 

Na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 

pracuje každoročne asi 60 dobrovoľníkov V 

rôznych oblastiach. Vytvoria tu vždy 

nezabudnuteľnú atmosféru plnú nadšenia, 

kreativity a výbornej priateľskej nálady. Medzi 

dobrovoľníkmi sa vytvárajú silné priateľstvá, 

ktoré vzbudzujú chuť stretávať sa a zažiť 

festival opäť. Dôkazom toho je skutočnosť, že 

mnohí dobrovoľníci pracujú na festivale už 

niekoľko rokov a radi sa sem vracajú znovu. 

 



REALIZUJ SA V TÝCHTO OBLASTIACH: 
 
Hlavný program - súborový hostess 

 táto oblasť je vhodná pre komunikatívneho človeka, ktorý 
sa nebojí riešiť úlohy na mieste; 

 práca je časovo náročnejšia, čas práce je premenlivý 
podľa požiadaviek daného súboru; 

 práca zahŕňa starostlivosť o súbor, pomoc s 
komunikáciou s lokálnymi spolupracovníkmi,  asistenciu 
pri transportoch, sprevádzanie súboru v rámci mesta, 
pohotovosť pri stavbe scény, búraní scény a skúškach 
súboru, výpomoc pri príprave predstavenia, 
sprevádzanie súboru na stretnutia so zastupiteľskými 
úradmi a s novinármi. 

 

Akreditácia účastníkov / Infopult 

 miesto prvého kontaktu s hosťami, súbormi a ďalšími 
účastníkmi a návštevníkmi festivalu; 

 táto oblasť si vyžaduje komunikatívneho a ochotného 
človeka s príjemným vystupovaním a so znalosťami 
anglického jazyka; 

 práca na dve „zmeny“ podľa dohody, vždy aspoň dvaja 
prítomní; 

 dobrovoľník akreditácie poskytuje informácie o 
festivale, registruje akreditovaných účastníkov, pomáha 
pri vydávaní rezervovaných vstupeniek na festivalové 
predstavenia a pri ubytovávaní hostí a súborov. 

 
Sprievodné podujatia 

 oblasť rôznorodých aktivít a množstva zážitkov; 
 pomoc prebieha častokrát v exteriéri; 
 práca si vyžaduje komunikatívneho človeka, ktorý sa 

nebojí riešiť úlohy, príp. komplikácie na mieste; 
 časovo sa prispôsobuje danej aktivite – prevažne 

poobedné a večerné hodiny;  
 práca sa mení podľa vybranej aktivity / podujatia; jej 

súčasťou môže byť: starostlivosť o účinkujúcich v 
programe (divadelné súbory, hudobné skupiny, 
výstavy, detské akcie...), pomoc pri príprave 
konkrétneho podujatia (stavba scény, zabezpečenie 
materiálnych požiadaviek účinkujúcich, šatní, 
občerstvenia, parkovacích preukazov, ubytovania, 
sprevádzanie účinkujúcich v rámci mesta a 
festivalových priestorov), zabezpečovanie požiadaviek 
účinkujúcich, ... 

 

Osobní asistenti členov štábu 

 oblasť najväčšieho zákulisia festivalu; 
 časovo najnáročnejšia oblasť, dobrovoľník by mal byť 

k dispozícii počas celého dňa práce daného člena štábu; 
 môžeš byť asistentom riaditeľky  festivalu, koordinátora 

dobrovoľníkov, festivalového fotografa a ďalších členov 
štábu; 

 oblasť si vyžaduje komunikatívneho, zodpovedného, 
organizovaného a flexibilného človeka s vždy dobrou 
náladou a odhodlaním vyriešiť každú úlohu. 

 
Materiálne a technické zabezpečenie 

 nepredvídateľné činnosti, rýchle reakcie, dostatok času 
podľa potreby; tzv. „pohotovosť“ na festivalovom štábe, 
reagovanie na aktuálne, neplánované úlohy; 

 vhodné pre dobrovoľníka, ktorý vie byť k dispozícií 
niektoré hodiny z dňa a flexibilne sa prispôsobí úlohám; 

 ideálne pre chlapcov, ktorých takmer všetkých v tejto 
sekcii využívame, ale vždy sa jej zúčastňuje aj množstvo 
dievčat; 

 zvyčajne túto oblasť tvorí: príprava materiálov pre 
jednotlivé sekcie festivalu, prenášanie materiálu, 
zabezpečovanie technickej pomoci a i. 

 
Výtvarné riešenie festivalu 

 umelecky zdatní dobrovoľníci, ktorí budú asistovať pri 
výzdobe interiérových a exteriérových priestorov 
festivalu; 

 výroba výzdoby s koordinátorkou výzdoby; 
 časovo náročné najmä pár dní pred festivalom. 

 

Vzdelávacie aktivity a pracovný program  

 vhodné pre organizačne zdatných a zodpovedných 
dobrovoľníkov; 

 vzdelávacie aktivity jednotlivých projektov, diskusie 
festivalu, konferencia, pracovné stretnutia; 

 napr. pomoc pri vybavení a organizácii priestoru konania, 
pomoc pri príprave a distribúcii materiálov účastníkom, 
starostlivosť o účastníkov, byť k dispozícii v mieste 
konania podujatia upratanie priestorov po podujatí. 

 
 
 



Hostia festivalu 

 dobrovoľníci prítomní počas spoločenských podujatí 
festivalu; 

 vhodné najmä pre komunikatívne dievčatá, ktoré sa rady 
oblečú do pekných šiat a lodičiek; 

 oblasť obsahuje: starostlivosť o hostí v spolupráci s V.I.P. 
manažérom, pomoc pri príprave občerstvenia, privítanie 
hostí, navigácia hostí na dané miesto a i.  

 
Tlačové stredisko 

 pravá ruka PR manažéra festivalu; 
 pôsobisko bude v tlačovom stredisku festivalu; 
 vyžaduje sa komunikácia s novinármi v presscentre v 

spolupráci s PR manažérom festivalu, monitoring médií, 
príprava a udržiavanie press centra.  

 

Bezpečnostné a hygienické opatrenia 

 Záleží nám na vašej bezpečnosti. 

 Dodržujeme platné hygienické opatrenia v zmysle 

vládnych nariadení a konzultácií s príslušným 

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 

 Príslušné inštrukcie a opatrenia vám pošleme spolu 

s detailmi o festivale po uzavretí výzvy. 

 Prosíme, buďte zodpovední a využite možnosť 
očkovania. Tím Divadelnej Nitry túto možnosť využil  

 

PRIHLÁS SA NAJNESKÔR  

5. SEPTEMBRA 2021 

 

KONTAKT 

Bosmanová Terézia 

bosmanova@nitrafest.sk, +421 940 640 974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teší sa na Teba náš / váš koordinátor Kristián  

mailto:bosmanova@nitrafest.sk

