TIFF Festival 2016 // Rivers & Roads
zaprasza od odbycia praktyk zawodowych
oraz wolontariatu!
Zapraszamy do odbycia praktyk zawodowych oraz wolontariatu podczas 6. edycji Międzynarodowego Festiwalu Fotograficznego TIFF
Festival 2016 // Rivers & Roads. Udział w organizowanym przez nas przedsięwzięciu jest doskonałą okazją dla wszystkich entuzjastów
fotografii i sztuk wizualnych, którzy chcieliby dowiedzieć się, jak wygląda praca przy tego typu wydarzeniu „od kuchni’.
TIFF Collective jest wspólną inicjatywą wrocławskich organizacji, mającą na celu promowanie fotografii we Wrocławiu oraz wrocławskiej fotografii w Polsce. Nasze cele realizujemy poprzez spotkania autorskie, wystawy, dyskusje, warsztaty, ale przede wszystkim
— przez TIFF Festival, którego tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 1—11.09.2016r.

Interesujesz się fotografią?
Lubisz pracę zespołową i nowe wyzwania?
Chciałbyś pomóc w realizacji kolejnej edycji międzynarodowego festiwalu fotografii?
Pragniesz zdobyć nowe doświadczenia i ciekawe kontakty?
Chcesz sprawdzić, jak organizuje się duże projekty kulturalne?
Lubisz dobrą zabawę i fajnych ludzi?
Jeśli tak — koniecznie zgłoś się do naszego zespołu!

W czym możesz nam pomóc?
Montaże i przygotowanie wystaw;
Praca w biurze festiwalowym;
Pomoc w promocji festiwalu;
Opieka nad gośćmi i artystami festiwalowymi;
Nadzór kuratorski nad wystawami;
Pomoc przy organizacji wydarzeń towarzyszących.

Co od nas otrzymasz?
Wyjazd w Rudawy Janowickie w terminie 12—14.08. Chcemy, abyś przed festiwalem poznał nasz zespół, kulturę naszej organizacji oraz
tematykę festiwalu. Podczas wyjazdu będziesz mógł uczestniczyć w warsztatach z dziedziny fotografii i nowych mediów.
Zapewniamy nocleg i rozrywki;
Satysfakcjonującą pracę w wyjątkowym i radosnym zespole;
Zaświadczenia o odbyciu praktyk, stażu oraz referencje;
Doświadczenie w pracy przy międzynarodowym projekcie kulturalnym;
Karnet umożliwiający wejście na wszystkie wystawy i wydarzenia towarzyszące;
Opiekuna praktyk, pod okiem którego będziesz realizować powierzone zadania.

Informacje dodatkowe
Praktyki są bezpłatne;
Nie pokrywamy kosztów dojazdów, wyżywienia oraz noclegu podczas praktyk;
Minimalny okres praktyk wynosi trzy tygodnie i obejmuje pracę przed, w trakcie i po festiwalu;
Preferowany termin rozpoczęcia praktyk to 20.08.

Jeśli nie jesteś zainteresowany odbyciem stażu, ani praktyki, a mimo to chciałabyś nam pomóc — dołącz do nas jako wolontariusz!

NA TWOJE ZGŁOSZENIE CZEKAMY DO 3.07.2016
Prosimy przesyłać je wraz ze swoim CV, na adres mailowy: wolontariat@tiff.wroc.pl
Prosimy o dołączenie następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

W razie wszelkich pytań:
Tomasz Dymarek
tel. 600 636 242
wolontariat@tiff.wroc.pl

