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Staň sa dobrovoľníkom 

Medzinárodného festivalu Divadelná 

Nitra 

➢ zaži atmosféru festivalového zákulisia 

➢ pomôž pri realizácii výnimočného podujatia 

➢ navštív pozoruhodné predstavenia divadelnej 

sezóny 

➢ 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 6 – 12 

dní (obdobie pred festivalom, počas neho a po 

festivale).  

 

Čo Ti festival zabezpečí 

➢ uzatvorenie zmluvy o dobrovoľníckej 

spolupráci,  

➢ poistenie počas práce na festivale,  

➢ potvrdenie pre školu za absolvovanú prax 

v rámci štúdia,  

➢ propagačné materiály o festivale,  

➢ občerstvenie a pitný režim počas festivalu. 

Čo získaš ako festivalový dobrovoľník? 

ZÁŽITOK 

➢ atmosféra a zákulisie Medzinárodného 

festivalu Divadelná Nitra 

➢ možnosť zdarma navštíviť vybrané festivalové 

predstavenia  

➢ nové kontakty a priateľstvá doma i v zahraničí  

PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI 

➢ odborná prax v rámci štúdia 

➢ praktické skúsenosti a odborné poznatky  

➢ prístup k neformálnym vzdelávacím 

programom organizovaným počas celého roka  

➢ prístup k materiálom a archívu ADN pre 

študijné účely (informačné a propagačné 

materiály o festivale, kontakty na slovenské 

a zahraničné divadlá a festivaly, kultúrne 

inštitúty...) 

 

Akreditácia účastníkov  

➢ registrácia akreditovaných účastníkov, miesto 

prvého kontaktu, činnosť v spolupráci 

s manažérom dobrovoľníkov a so 

sekretariátom festivalu  

➢ pomoc pri vydávaní rezervovaných vstupeniek 

na festivalové predstavenia 

➢ pomoc pri ubytovávaní hostí /podávanie 

informácií o hoteloch, sprevádzanie hostí do 

hotelov) 

➢ informačný servis (poskytovanie informácií 

o festivale, o Nitre, vydávanie „infotašiek“ 

akreditovaným hosťom) 

➢ starostlivosť o panely s informačnými 

a propagačnými materiálmi vo foyer divadla 

v spolupráci s redakciou festivalu (sledovanie 

aktuálnosti materiálov, priebežná výmena 

a dopĺňanie materiálov ...) 

Domáci alebo zahraničný divadelný 

súbor  

➢ starostlivosť o súbor a sprostredkovanie 

komunikácie s domácim prostredím 

v spolupráci s manažérom súborov 
➢ asistencia pri transportoch z letiska, 

z vlakovej alebo autobusovej stanice (Viedeň, 

Bratislava, Nitra) 

➢ sprevádzanie súboru v rámci mesta a hracích 

priestorov, akreditácia súboru  

➢ poskytnutie „infotašiek“ a iných informácií 

o festivale predstaviteľom súboru 

Dobrovoľníci Medzinárodného 

festivalu Divadelná Nitra 

Na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 

pracuje každoročne asi 100 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.  

V akých oblastiach sa môžeš na 

festivale RE : alizovať 
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➢ pomoc / tlmočenie pri komunikácii súboru 

s personálom divadiel a hotelov  

➢ riešenie problémov a poskytnutie pomoci 

jednotlivým členom súboru (drobné problémy 

a nákupy, orientácia v meste, po pamiatkach 

mesta, festivalových miestach a i.) 

➢ pohotovosť pri stavbe scény, búraní scény 

a skúškach súboru, výpomoc pri príprave 

predstavenia (zabezpečenie spolupráce pri 

riešení problémov v koordinácii s manažérom 

súborov, resp. jeho asistentom) 

➢ odprevádzanie predstaviteľov súboru na 

diskusné podujatia Raňajky s... 

➢ sprevádzanie súboru na oficiálne príležitosti, 

stretnutia so zastupiteľskými úradmi 

a s novinármi 

Sprievodné podujatia (koncerty, 

výtvarné akcie, detské podujatia) 

➢ 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 

/pomoc pri riešení drobných problémov, pri 

nákupoch potrebného materiálu, stráženie 

priestoru, informovanie divákov, rozdávanie 

letákov o predstavení ...) 

➢ distribúcia programových letákov 

sprievodných podujatí 

➢ starostlivosť o divákov pri organizovaných 

podujatiach (napr. usádzanie divákov...) 

➢ pomoc pri odvoze a dovoze potrebných 

materiálov 

➢ zabezpečenie materiálnych požiadaviek 

súborov a účinkujúcich  

➢ upratanie priestorov po ukončení podujatí 

a aktivít  

 

Semináre, workshopy, tréningy, 

diskusie 

➢ pomoc pri vybavení a organizácii priestoru 

konania v spolupráci s manažérom podujatia 

a odborným technickým personálom 

(zariadenie, technické vybavenie, ozvučenie, 

osvetlenie, IT a obrazové technológie) 

➢ pomoc pri príprave a distribúcii materiálov 

účastníkom  

➢ príprava občerstvenia 

➢ starostlivosť o hostí a účastníkov  

➢ zabezpečenie kontaktu medzi miestom 

konania a štábom  

➢ byť k dispozícii v mieste konania podujatia  

➢ upratanie priestorov po podujatí  

Technické a materiálne 

zabezpečovanie 

➢ zabezpečovanie „pohotovosti“ na festivalovom 

štábe 

➢ príprava materiálov pre jednotlivé sekcie 

festivalu 

➢ výzdoba a údržba festivalových priestorov 

➢ prenášanie materiálu, zabezpečovanie 

technickej pomoci  

Tlačové stredisko 

➢ starostlivosť o novinárov a komunikácia 

s novinármi v presscentre v spolupráci s PR 

manažérom festivalu, monitoring médií 

➢ spolupráca s festivalovými fotografmi, 

v spolupráci s PR manažérom festivalu 

starostlivosť o sekciu Divadelná Nitra na 

Facebooku počas festivalu – umiestňovanie 

fotografií, publikovanie článkov 

➢ príprava dossier z festivalu pre mediálnych 

partnerov 

 

V.I.P. hostia festivalu  

➢ starostlivosť o hostí v spolupráci s V.I.P. 

manažérom (vítanie, čakanie, odprevádzanie 

z parkoviska do priestorov konania akcie) 

➢ pomoc pri príprave občerstvenia, pri obsluhe 

hostí  

➢ pomoc pri príprave koktailu, dekorácie 

➢ pomoc pri potvrdzovaní účasti hostí  

➢ roznášanie pozvánok a vstupeniek v Nitre 

Zahraniční hostia  

➢ pomoc pri transporte hostí (príchody 

a odchody) 

➢ výpomoc pri registrácii zahraničných hostí, 

update informácií v RGL systéme 

➢ prítomnosť na akreditácii pri registrovaní hostí 

počas festivalu (privítanie hostí, zabezpečenie 

odvozu do hotela, vyzdvihovanie vstupeniek...) 

➢ odprevádzanie hostí na diskusné podujatie 

Raňajky s... a iné podujatia týkajúce sa 

zahraničných hostí) 

Tímy: blogerov, facebooku, foto, VYP 

„šatník“ 

➢ písanie blogov pre stránku www.nitrafest.sk 

(články, postrehy, updaty programu, 

zaujímavosti zo zákulisia) 

➢ vedenie dobrovoľníckej komunity na 

facebooku (kompletný zoznam facebook 

aktívnych dobrovoľníkov) 

➢ v prípade záujmu a dostatku dobrovoľníkov – 

on-line vydanie dobrovoľníckeho časopisu 

„Šatník VYP“ (rozhovory s ľuďmi zo zákulisia, 

vlastná tvorba, paparazzi okienko, súhrny dňa, 

ankety) 

http://www.nitrafest.sk/
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➢ fotografovanie sprievodných podujatí – 

asistencia oficiálnemu fotografovi festivalu  

➢ fotografovanie zákulisia festivalu pre Blog.DN, 

facebookove stránky V.Y.P. a Divadelnej Nitry 

➢ príprava foto, DVD pre dobrovoľníkov 

festivalu  

Sekretariát 

➢ príprava tabuliek, násteniek, denných 

harmonogramov na porady štábu v spolupráci 

s pracovníkmi sekretariátu a asistentmi, 

spracovávanie došlej pošty  

➢ vybavovanie telefonátov a mailov 

➢ pomoc pri vyrábaní propagačných dossier 

festivalu  

➢ kopírovanie materiálov 

➢ rôzne nákupy  

➢ bežné denné činnosti – udržiavanie čistoty 

v kuchynke  

➢ príprava občerstvenia (káva, čaj...) 

Ubytovanie 

➢ komunikácia s hotelmi v spolupráci 

s manažérom pre ubytovanie (zmeny, menné 

zoznamy ubytovaných, karty hotelov...) 

➢ kontrola registračných listov individuálnych 

hostí a súborov 

➢ návštevy recepcií hotelov s novými kartami 

a mennými zoznamami + vytrvalá kontrola 

príchodov a odchodov ubytovaných skupín 

➢ komunikácia a koordinácia ubytovania 

súborov so zahraničným oddelením festivalu  

➢ update adresára hotelov Nitra  

Doprava súborov a hostí, preprava 

materiálu  

➢ asistencia manažérovi pre dopravu – výpomoc 

pri koordinácii festivalovej dopravy, pri 

komunikácii s dopravcami a pri koordinácii 

dopravy divákov na predstavenia v side 

specific priestoroch  

Osobní asistenti členov štábu  

➢ asistenti riaditeľa festivalu, členov štábu, 

asistenti festivalových fotografov ... 

V období mimo konania festivalu  

➢ spracovanie dokumentácie a archívov ADN 

 

Dôležité termíny a informácie  

➢ Ako sa prihlásiť za dobrovoľníka 

festivalu? Vyplň jednoduchý online dotazník 

na http://www.nitrafest.sk/_sub/vyp/ 

a všetky bližšie informácie Ti prídu e-mailom 

➢ Termín prihláseni sa na dobrovoľnícku prácu 

počas festivalu – odteraz najneskôr do 10. 

septembra 2019 !!! 

➢ Predpokladaný počet spolupracujúcich 

dobrovoľníkov na Divadelnej Nitre 2018 je 

100 

➢ Festivalový dobrovoľník by mal byť pre festival 

k dispozícii 6 – 12 dní (obdobie pred 

festivalom, počas neho a po festivale) 

➢ Podľa možností a potreby bude člen štábu so 

svojimi dobrovoľníkmi komunikovať už 

v septembri (posielať e-mailom prvé 

informácie o programe, o práci dobrovoľníkov) 

➢ Predfestivalové semináre: 23. alebo 24. 

septembra 2019 (dobrovoľník si termín 

vyberie v prihlasovacom dotazníku, o mieste 

bude informovaný osobitnou pozvánkou) 

➢ Zámerom predfestivalových seminárov je 

rozvinúť vzájomnú komunikáciu medzi 

dobrovoľníkmi, pozitívne ich motivovať,  

 

vytvoriť ľudské, materiálne a technické 

zázemie pre ich prácu. Počas seminárov sa 

konajú mnohé cvičenia simulujúce modelové 

situácie, ktoré dobrovoľníci zvyčajne musia 

riešiť. Cvičenia podporujú a rozvíjajú 

organizačné, koordinačné a komunikačné 

schopnosti dobrovoľníkov aj tímovú 

spoluprácu. Dobrovoľníci absolvujú 

prehliadku festivalových priestorov (Divadlo 

Andreja Bagara v Nitre ...), zoznámia sa 

s festivalovým programom a dostanú všetky 

potrebné kontakty a informácie 

➢ Príchod na festival a úvodné spoločné 

festivalové stretnutie: pondelok 23.09.2019 

(čas a miesto prvého úvodného festivalového 

stretnutia oznámime pred festivalom) 

➢ Dobrovoľníci absolvujú cvičenie o bezpečnosti 

práce, podpíšu zmluvy o dobrovoľníckej 

činnosti; následne absolvujú stretnutie 

s členom štábu zodpovedným za oblasť, 

v ktorej budú dobrovoľníci pôsobiť, a dostanú 

k svojej práci presné inštrukcie  

➢ Predfestivalová práca: 

pondelok 23.09. až štvrtok 26.09.2019 

➢ Práca v priebehu festivalu (intenzívna 

práca dobrovoľníkov): piatok 27. 

septembra až streda 2. októbra 2019 

➢ Pofestivalové práce (podľa časových 

možností dobrovoľníka): štvrtok 3. októbra 

až piatok 4. októbra 2019 

➢ Termíny zápisov absolvovanej praxe pre 

dobrovoľníkov: štvrtok 3. októbra, od 

10.00 do 15.00 (zápis praxe študentom, 

ktorí potrebujú mať prácu na festivale uznanú 

ako odbornú prax v rámci svojho štúdia. Na 

zápis praxe je dobrovoľník priniesť tlačivo na 

potvrdenie praxe.  

 

NEVÁHAJ A PRIHLÁS 

SA UŽ TERAZ! 

http://www.nitrafest.sk/_sub/vyp/

