להורי המתנדבות והמתנדבים שלום,
אנו שמחים על השתתפות בנך/בתך בפסטיבל "אייקון" הקרוב .לנוחותך ,מצורף מידע על הפסטיבל.
פסטיבל "אייקון" למדע בדיוני ,פנטזיה ומשחקי תפקידים מתקיים בסוכות זו השנה ה ,26-והוא שיתוף פעולה
ייחודי של שני הארגונים המובילים בארץ בתחום ,האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה ,והעמותה
למשחקי תפקידים בישראל .הפסטיבל ייערך ב 13–11-באוקטובר  2022במתחם אשכול הפיס של תיכון עירוני
א' בתל אביב.
הפסטיבל מאורגן כולו על ידי מתנדבים :החל במנהל הפסטיבל וחברי הסגל שעמלים על הארגון מזה כמה
חודשים  -וכלה בסדרניות ובקופאים .במהלך הפסטיבל ממלאים המתנדבים תפקידים רבים שחיוניים להפעלתו
ואחראים לחלק מהותי מאופיו :תפעול הקופות ,הפונדק ,סדרנות באירועים ותפקידים נוספים.
במהלך הפסטיבל פוגשים המתנדבים והמתנדבות חובבים נוספים של הז'אנר מכל רחבי הארץ ,יוצרים קשרים
חברתיים חדשים ומטפחים קשרים קיימים .בדרך ,מכירים המתנדבים את "מאחורי הקלעים" של הפסטיבל
ומתוודעים לתחומים מקצועיים שונים – שירות לקוחות ,שיווק ויחסי ציבור ,הפקה ולוגיסטיקה ,מכירות ,ניהול
כספים ועוד .ההתנדבות בפסטיבל היא חוויה מעשירה ,חברתית ואישית.

נושאי מנהלה
לפני הפסטיבל יתבקשו המתנדבים להגיע למפגש הכשרה והדרכה ,ובו יתודרכו על התפקידים שימלאו במהלך
הפסטיבל ,במטרה להעניק להם את הכלים למלא את התפקיד על הצד הטוב ביותר .יתקיים גם תדריך מקוון
עבור מתנדבים שלא יוכלו להגיע פיזית למתחם לפני הפסטיבל.
מתנדבים שיאיישו משמרות בפסטיבל יהיו זכאים לקבל בחינם כרטיסי כניסה לאירועים ,בהתאם לנוהל
שיישלח להם לקראת הפסטיבל .בנוסף יוכלו המתנדבים לרכוש או לחדש חברות באגודה הישראלית למדע
בדיוני ולפנטסיה בהנחה משמעותית במהלך הפסטיבל.
מתחם "אייקון" יהיה מאובטח לכל אורך הפסטיבל 24 ,שעות ביממה ,ומציע גם אפשרות לינה ללא תשלום (יש
להצטייד בשק שינה ובציוד מתאים).
הנהלת הפסטיבל והעמותות המאורגנות עוקבות באופן שוטף אחר ההחלטות ביחס לאירועים בתקופת הקורונה,
והכניסה לפסטיבל למתנדבים ולקהל תהיה לפי הנהלים הרלוונטיים באותה עת .אנו מקווים ששום דבר לא
יקשה על קיום הפסטיבל כמתוכנן.
על המתנדבים אחראי צוות כוח האדם המנוסה שבראשו עומד מנהל כוח האדם של הפסטיבל ,אלעד אייזן,
העוסק מזה  11שנים בניהול מתנדבים באירועי האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה .בכל שאלה ,בירור
או בקשה אתם מוזמנים ומוזמנות ליצור עימנו קשר בדוא"ל .volunteers@iconfestival.org.il
ההתנדבות בפסטיבל "אייקון" מותרת מגיל  15ומעלה .קטינים מתחת לגיל  18המבקשים להתנדב חייבים לספק
אישור חתום מהוריהם .כדי לאשר לבתך או בנך להתנדב בפסטיבל ,נא למלא את הספח המצורף .אפשר למלא
את הטופס באופן מקוון ,או לסרוק/לצלם בטלפון את הספח החתום ולשלוח בדוא"ל לכתובת
.volunteers@iconfestival.org.il

שימו לב :לא נוכל לאפשר לקטין או לקטינה להתנדב בלי אישור הורים חתום.
בברכה,
צוות כוח האדם
פסטיבל "אייקון"

אני ,_________________________ ,מאשר/ת לבתי/בני _________________________
להתנדב בפסטיבל "אייקון ."2022
אני מצהיר/ה כי לבתי/בני אין מגבלות בריאותיות .אם יש כאלה ,נא לפרט את המגבלות:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________
תאריך
___________________
ת"ז הורה

________________
חתימה
___________________
טלפון נייד הורה

