
 
Pravila za volontere – ZagrebDox 2022. 

 
Natječaj za volontere objavljen je na internetskoj stranici festivala i otvoren je do 15. ožujka 2022. godine (do 
23:59). Rezultati natječaja bit će poznati krajem ožujka, kada će svi prijavljeni kandidati e-mailom dobiti povratan 
odgovor. 
 
Ovdje navodimo osnovna pravila i informacije koje je svaki volonter dužan poštivati tijekom sudjelovanja na 
ZagrebDoxu. Detaljne upute volonterima će biti dostavljene pismeno i usmeno. 
 
Sastanak volontera obavezan je za sve volontere, a održat će se nakon objave rezultata početkom travnja. Voditelj 
volontera obavijestit će kandidate o mjestu i vremenu sastanka i proslijediti im detaljan pravilnik i informacije. Na 
sastanku će se detaljno objasniti sva zaduženja, poslovi i pravila, uz potpisivanje volonterskog ugovora. 
 

• Volonteri će biti pod vodstvom voditelja volontera, koji će ih podijeliti u sektore. Svaki 
sektor imat će vlastitog voditelja. Voditelj volontera i voditelji sektora svim će volonterima dati potrebne 
informacije o poslu i ostalim detaljima o festivalu i organizaciji. Volonteri moraju poštivati smjene i 
raspored koji im je zadao njihov voditelj sektora. Svaki volonter mora se svakog dana javiti i odjaviti svom 
voditelju sektora. 
 

• Volonteri će tijekom festivala biti raspoređeni u nekoliko smjena, s 5 do 6 sati angažmana dnevno. 
Volonteri su nam potrebni i u pripremnoj fazi, odnosno od 20. ožujka do 2. travnja, kada će biti potrebno 
izdvojiti po dva-tri sata u nekoliko navrata. Festival počinje 3. travnja i završava 20. travnja 2022. godine. 

 
• Obavezno je držati se rasporeda i doći na volontersko mjesto 10 minuta prije početka smjene. U slučaju 

bolesti ili drugog opravdanog razloga volonter se mora što prije javiti voditelju volontera i sektora kako bi 
se pravovremeno organizirala zamjena. 

 
• Alkohol i droga strogo su zabranjeni tijekom radnog vremena. 

 
• Pušenje je zabranjeno na radnom mjestu. 

 
• Volonteri svojim ponašanjem ne smiju ugrožavati svoje kolege, goste i ugled festivala. 

 
• Dužni su biti krajnje ljubazni sa svim festivalskim gostima i uvijek uza sebe imati festivalsku knjižicu kako bi 

mogli odgovoriti na njihova pitanja. Volonteri trebaju sve probleme javiti voditeljima volontera i sektora. 
 

• Nije dozvoljeno zadržavanje na radnom mjestu izvan rasporeda i radnog vremena. 
 

• Volonterima će biti podijeljene majice i akreditacije. Svaki volonter dužan je nositi festivalsku majicu, a 
naročito akreditaciju tijekom festivala. Volonteri mogu sa svojim akreditacijama ulaziti na projekcije i 
ostala događanja izvan svog radnog vremena. Volonteri ne mogu rezervirati mjesta za projekcije, već u 
dvoranu ulaze posljednji i sjedaju na slobodna mjesta – ako ih ima – tek kada se publika smjestila. 

 
• Volonterima će biti osiguran ručak ili večera, ovisno o smjeni. Voditelj volontera podijelit 

će bonove za hranu s kojima će volonteri prije ili poslije smjene moći jesti u festivalskom restoranu. 
 
 

ZagrebDox 2022. 


