Matsuri – Piknik z kulturą japońską
Informacje o naborze wolontariuszy
25 kwietnia 2013
Matsuri 2013 Komitet Organizacyjny
W ramach współpracy między Związkiem Pracodawców Shokokai, Klubem Japońskim w
Polsce oraz Ambasadą Japonii, w celu promowania polsko-japońskich stosunków i wymiany
kulturowej u podstaw, w dniu oraz miejscu, o których mowa w punkcie pierwszym poniżej,
odbędzie się Piknik z kulturą japońską.
W związku z powyższym, prezentujemy Państwu informacje o prowadzonym przez nas
naborze wolontariuszy.
Gdyby, po zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa w punkcie drugim poniżej, zechcieli
Państwo wziąć udział w tym wydarzeniu, prosimy o wypełnienie załączonego formularza i
odesłanie go pod adres e-mailowy matsuri2013v@gmail.com do środy 15 maja br.
1. Czas i miejsce
Czas: sobota, 8 czerwca 2013 roku
Od godziny 12:00 do godziny 19:00
(przygotowania: od godziny 6:00 do 11:30
sprzątanie: od godziny 19:00 do 22:00)
Miejsce: Park Agrykola
(Warszawa Śródmieście) (Patrz mapa z prawej)
Szczegółowe informacje pod adresem:
https://www.facebook.com/Matsuri2013
2. Warunki uczestnictwa
 Zainteresowanie kulturą Japonii.
 Dyspozycyjność czasowa, minimum 3 godziny, w w/w dniu (między godziną
09:00 i 21:00).
 Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym (ok. 1 godzinnym; czas i miejsce
spotkania jeszcze nieustalone). (Jeśli uczestnictwo w zaproponowanym
terminie okaże się niemożliwe, zorganizujemy dodatkowe spotkanie
informacyjne).
 Brak przeciwskazań do całodziennej pracy na świeżym powietrzu (Agrykola).
3. Zakres pracy wolontariuszy
 Przygotowanie miejsca przed rozpoczęciem pikniku i sprzątanie po jego
zakończeniu.
 Pomoc przy stoiskach (kultura japońska, firmy japońskie i restauracje).
 Rozprowadzanie programu, pełnienie funkcji przewodnika.
 Prace przy scenie.

(Aneks)

Matsuri – Piknik z kulturą japońską
Formularz zgłoszeniowy
1. Imię i nazwisko

K・M
(Prosimy zaznaczyć kółkiem odpowiednią pozycję.)

furigana
2. Afiliacja (miejsce pracy, szkoła)
3．Dane kontaktowe
(telefon komórkowy)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
(e-mail)

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4. Poziom znajomości języków obcych
Prosimy zaznaczyć kółkiem odpowiednie pozycje. Znajomość
podstawowa, 2: komunikatywna, 3: zaawansowana (w mowie i piśmie).
①
Japoński:
1
2
②
Polski:
1
2
③
Angielski:
1
2
④
Inne (
):
1
2

języków:

1:

3
3
3
3

5. Dyspozycyjność czasowa
Prosimy zaznaczyć kółkiem odpowiednie pozycje. Możliwy jest wybór wielokrotny,
np. zaznaczenie wszystkich poniższych opcji. Podczas dłuższego czasu wolontariatu
przewidziane są przerwy.
1. 09:00~12:00

2. 12:00~15:00

3. 15:00~18:00

4. 18:00~21:00

Formularz prosimy przesłać pod adres: matsuri2013v@gmail.com
＜Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres: matsuri2013v@gmail.com＞

