KINO PAVASARIO SAVANORIŲ PAREIGOS
Svajonių savanorių komandos nariai priklauso vienai iš šių grupių. Būtent taip jie gali geriausiai
įsigilinti į vieną sritį ir patirti visus privalumus! Susipažink su aprašymais žemiau ir pasirinki
labiausiai norimus savanorio anketoje.
● Kino teatro žvaigždė: tu padėsi užtikrinti, kad kino teatre viskas vyktų sklandžiai ir kiekvienas
žiūrovas išeitų su šypsena. Žiūrovų pasitikimas, išlydėjimas, sklandūs kino seansai ir
neįtikėtinos svarbos situacijų sprendimas – darbai, kurie kiekvieną dieną atneš vis daugiau
džiaugsmo. Be to, galėsi išmokti titruoti kuistitu.
Atsakomybės: akredituotų lankytojų įleidimas į seansus, rėmėjų dovanų dalinimas pasitinkant
seanso žiūrovus, taip pat budėjimas filmuose, automatinių titrų paleidimas, atsakymas į
lankytojų klausimus ir pagalba savanorių koordinatoriams įvairiose srityse. Jei pasirinkai šią
sritį, įvardink, kuriame kino teatre norėsi savanoriauti.
● Geriausias įžymybių draugas: būsi kartu su svarbiausiais festivalio svečiais nuo lėktuvo
nusileidimo iki festivalio pabaigos. Užtikrinsi, kad svečias būtų vietoje ir laiku bei išsivežtų tik
pačius geriausius prisiminimus apie „Kino pavasarį“. Asistuosi svečiams kino industrijos
renginio „Meeting Point – Vilnius“ metu.
Atsakomybės: Rūpintis režisierių, aktorių, žiuri narių ir „Meeting Point – Vilnius“ industrijos
konferencijos svečiais, užtikrinti sklandžią komunikaciją tarp organizatorių ir svečių, pristatyti
Vilnių, Lietuvą ir Lietuvos kino industriją ir dalyvauti svarbiausiuose renginiuose. Tavo
privalumas – užsienio kalbos, greita reakcija netikėtose situacijose bei maksimaliai laisvas
grafikas antrąją festivalio savaitę (nuo kovo 30 iki balandžio 6 dienos). Džiaugsimės, jei galėsi
skirti laiko ne tik vakarais ir savaitgaliais.
● Renginių dalyvis: prisidėsi prie svarbiausių festivalio renginių įgyvendinimo - pamatysi visą
renginių organizavimo „virtuvę“ iš vidaus ir tapsi to dalimi, nes be didelio savanorių darbo –
nebūtų nei vieno renginio, kurių iki festivalio ir jo metu įvyksta daugiau nei 30!
Atsakomybės: kartu su komanda techniškai įgyvendinsi kiekvieną renginį - kad koncepcija
pavirstų realybe. Įspėjame, kad darbus ši savanorių komanda pradės anksčiausiai - dar gerokai
iki festivalio, o pasiruošimo didžiausiems renginiams metu laiko neskaičiuosime. Svarbu
neturėti problemų su nugara ir turėti daugiau laisvo laiko.
● Pagauk, jei gali: saugūs, bet nepavejami vairuotojai, kurie išvengs kamščių mieste ir pristatys
svečią, maistą ar komandos narį į vietą laiku.
Atsakomybės: vairuoti festivalio automobilį ir atvykti laiku. Maršrutų bus daug ir jie gali būti
įvairiausiu laiku, todėl privalumas, jei gali savanoriauti ne tik vakarais ir savaitgaliais.

● Technikos valdovas: tau bus pavaldūs visi festivalio kompiuteriai ir projektoriai.
Atsakomybės: Pasirūpinti, kad kiekvienoje kino salėje būtų sujungti projektoriai ir
kompiuteriai, juose būtų reikiami subtitrai. Darbas ramus, nereikalaujantis bendravimo su
žmonėmis, tačiau reikėtų susikalbėti su technika.
● Apklausų ekspertas: žinosi, prie ko prieiti ir paklausti nuomonės apie festivalį.
Atsakomybės: prieiti prie įvairių festivalio lankytojų ir užduoti jiems tam tikrus klausimus.
Kasmet turime tikslą, kokio dydžio žmonių grupę norime apklausti. Tikimės, kad tu padėsi
mums šį tikslą pasiekti!
● Festivalio GPS: informacijos paieška prasideda čia. Jei galvoje gali sutalpinti 3 enciklopedijas,
mėgsti bendrauti, gali parekomenduoti tinkamiausią filmą ir nebijai išmaniųjų technologijų tavo vieta čia. Atsakomybės: tavo darbo vieta infocentre (Forum Cinemas Vingis), kur
išdavinėsi svečių akreditacijas, atsakysi į lankytojų klausimus, rekomenduosi, kokius filmus
pasirinkti. Taip pat turėsi smalsumo įsiminti daug informacijos ir kantrybės atsakyti į
pasikartojančius klausimus.

