
Szanowni Państwo,

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach jest partnerem podczas Mistrzostw
Świata Kobiet i Mężczyzn w Boksie Juniorów. Zwracamy się do Was z prośbą o
zaangażowanie wolontariackie podczas Mistrzostw. Odbędą się one na Hali Legionów przy
ulicy Bocznej w dniach 13-23 kwietnia.

Mistrzostwa, Honorowym Patronatem objęli Premier Mateusz Morawiecki oraz
Sekretarz Stanu Anna Krupka.

Dlaczego warto się zaangażować wolontariackiego podczas Mistrzostw?
➢ To wyjątkowe wydarzenie, największa impreza sportowa roku, w której na żywo

można uczestniczyć tylko w roli organizatora, zawodnika lub Wolontariusza! Do
Kielc przyjedzie łącznie około 3000 zawodników, trenerów i innych członków sztabu
z całego świata.

➢ To jedyna okazja, żeby od kulis zobaczyć jak wyglądają przygotowania zawodników.
➢ Wolontariat daje możliwość, aby współpracować z zawodnikami.
➢ Wolontariat w sporcie to niezapomniana przygoda!
➢ To dodatkowa aktywność, która ma walor edukacyjny. Wolontariusze będą pomagać

przy wydarzeniu sportowym i jednocześnie będą ćwiczyć władanie językiem obcym
(angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski i inne).

➢ To doskonała okazja do promocji Polski, polskiego sportu, Kielc i regionu
świętokrzyskiego.

W gronie wolontariuszy będą osoby, które przejdą proces akredytacji (wyrobienia
identyfikatora wolontariusza: imię i zdjęcie, miejsce: Hotel Binkowski w Kielcach), który
jest obowiązkowy. O tym, czy obecność wolontariusza podczas wyrabiania identyfikatora jest
wymagana, poinformujemy najpóźniej do 29 marca.
Obowiązkowa jest obecność na szkoleniu. Jendo w formie online, a drugie na Hali Legionów.
Zgłoszenia przyjmujemy do 26 marca.
Prosimy, aby osoby zapisane były zdecydowane na uczestnictwo. To bardzo duże
wydarzenie, na którym mamy określoną liczbę zaangażowanych osób. Każda rezygnacja jest
dla nas dużym wyzwaniem.
O przyjęciu w grono wolontariuszy podczas Mistrzostw decyduje kolejność zgłoszeń,
długość zadeklarowanego uczestnictwa.
Zakwalifikowane osoby poinformujemy esemesowo do 29 marca.



Na czym ma polegać zaangażowanie?

1. Wolontariat uczniów pełnoletnich.
Zapraszamy osoby, które skończyły 18 lat lub rocznikowo są osiemnastolatkami do
przyjęcia roli wolontariusza- ambasadora reprezentacji. Pragniemy, aby każda z
reprezentacji miała wsparcie wolontariusza, który odbierze daną reprezentację z
lotniska, przywiezie ją do Hotelu Binkowski i wesprze team leadera danej
reprezentacji w procesie akredytacji.
Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego i/ lub rosyjskiego.
Wolontariusze pojadą po reprezentacje specjalnymi busami. Nie ponoszą żadnych
kosztów w związku z podróżą. Następnie, lider reprezentacji zostanie pokierowany
przez wolontariusza przez proces akredytacji, która będzie przeprowadzona w Hotelu
Binkowski.
Szczegółowych informacji na temat procesu akredytacji udzielimy zainteresowanym
uczestnikom podczas szkoleń dla wolontariuszy.
Daty: od 7 do 10 kwietnia. Godziny są na ten moment nieznane,
Wolontariusze zostaną zabrani sprzed Hotelu Binkowski i zawiezieni na odpowiednie
lotniska (Kraków/ Katowice/ Warszawa), a stamtąd do Hotelu Binkowski.
Lista reprezentacji znajduje się w formularzu.

2. Wolontariat w strefie FOP, czyli najbliższej ringu.
Daty i godziny:

➢ 13 kwietnia od 15 do 20
➢ od 14 do 20 kwietnia od 14 do 21
➢ od 22 do 23 kwietnia od 15 do 20

Wolontariusze mogą również pracować na zmiany w dniach od 14 do 20 kwietnia, w
godzinach: 14 do 17.30 oraz od 17 do 21. Preferujemy jednak ich zaangażowanie
przez całe 6 godzin. Takie aplikacje będą uwzględniane jako pierwsze.
Od 14 do 20 kwietnia odbywają się dwie sesje: popołudniowa i wieczorna. Jeśli
wolontariusze zapiszą się w systemie zmianowym: od 14 do 17.30 lub od 17 do 21, to
zwiększy się nasze zapotrzebowanie (66 wolontariuszy na dzień). Jeśli uczniowie
zadeklarują się na 6 godzin, co preferujemy, zmniejszymy rotację, co jest pożądane w
obecnej sytuacji covidowej).

Zadania (każdego dnia do strefy FOP potrzebujemy 22 wolontariuszy/ sesję.
4 osoby do odbioru kasków i rękawic po skończonej walce i zaniesienie ich do
magazynu
4 osoby do mopa (osuszanie ringu między rundami)
4 osoby do odkażania lin i narożników (dezynfekcja między rundami)
4 osoby do wyprowadzania zawodników (wolontariusz będzie prowadzić zawodnika i
trenerów do ringu trzymając tabliczkę z nazwą kraju)



4 osoby do wywoływania zawodników (są to osoby, które będą dbały o punktualność
zawodników, ich przemieszanie się po obiekcie)
2 gońców do werdyktu walki (osoby do przekazywania werdyktu od sędziów do
speakera)

3. Wolontariat w strefie działań głównych na Hali oraz na Hali Treningowej.
Pomoc w tym sektorze jest równoległa, co przy strefie FOP. Nie zmieniają się
godziny i daty.

➢ 13 kwietnia od 15 do 20
➢ od 14 do 20 kwietnia od 14 do 21
➢ od 22 do 23 kwietnia od 15 do 20

Wolontariusze mogą również pracować na zmiany w dniach od 14 do 20 kwietnia, w
godzinach: 14 do 17.30 oraz od 17 do 21. Preferujemy jednak ich zaangażowanie
przez całe 6 godzin. Takie aplikacje będą uwzględniane jako pierwsze.
Od 14 do 20 kwietnia odbywają się dwie sesje: popołudniowa i wieczorna. Jeśli
wolontariusze zapiszą się w systemie zmianowym: od 14 do 17.30 lub od 17 do 21, to
zwiększy się nasze zapotrzebowanie (66 wolontariuszy na dzień). Jeśli uczniowie
zadeklarują się na 6 godzin, co preferujemy, zmniejszymy rotację, co jest pożądane w
obecnej sytuacji covidowej).

Zadania:
11 osób do zadań na Hali/ dzień (tutaj wymagany jest komunikatywny angielski
i/lub rosyjski):
2 osoby do magazynu sprzętu (dezynfekcja, osuszanie, sprawdzanie ilości sprzętu)
2 osoby do Sali rozgrzewki (dezynfekcja sali, pomoc zawodnikom, kierowanie ich do
odpowiedniego miejsca na Hali)
2 osoby do pomocy NTO (dbanie, aby zawodnicy po skończonej walce oddali
książeczkę i stosowne dokumenty. Szczegóły poda koordynatorka z Federacji- jakie
są to dokumenty, gdzie należy przypilnować podpisów itp.)
1 osoba do ITO Lounge (strefa cateringu dla zawodników: dezynfekcja, dbanie o
czystość ewentualne podanie/ uzupełnianie jedzenia i picia)
2 osoby do R&J Lounge (strefa cateringu dla sędziów: dezynfekcja, dbanie o
czystość ewentualne podanie/ uzupełnianie jedzenia i picia)
2 osoby do Sali Treningowej ( tutaj inne godziny! codziennie od 9 do 18 - możliwość
pracy na zmiany. Głównym zadaniem jest dezynfekcja oraz służenie pomocą
zawodnikom).



Tabela podsumowująca potrzeby/ dzień

Wolontariusze mogą też wybrać zadania, do których chcą być przydzieleni. W przypadku,
gdy do jednego zadania zapisze się kilka osób- będzie liczyła się kolejność zgłoszeń, a
wolontariusze zostaną przydzieleni do kolejnych zadań.

4. Sytuacja epidemiologiczna a organizacja Mistrzostw.

1. Polska Federacja Bokserska uzyskała zgodę na przeprowadzenie Mistrzostw w
reżimie sanitarnym.

2. Wszyscy zawodnicy oraz członkowie sztabów przed wejściem na pokład samolotu
zostaną przebadani w kierunku koronawirusa testami PCR.

3. Zawodnicy nie będą poruszali się poza hotelami. Odwołane zostały dodatkowe
aktywności, tj. zwiedzanie regionu, wycieczki do pobliskich miejscowości czy integracje.

4. Zawodnicy pozostają pod stałą i ścisłą opieką lekarzy.
5. Mistrzostwa odbędą się bez udziału publiczności. Na teren Hali Legionów mogą wejść

tylko osoby, które otrzymały akredytację: zawodnicy, trenerzy, wolontariusze, koordynatorzy
wolontariatu oraz osoby odpowiedzialne za transmisję Mistrzostw.

6. Wolontariusze zostaną poddani testom na obecność koronawirusa. Będzie to próba
losowa - w jednym dniu zostanie przebadany jeden losowy wolontariusz. W przypadku
wykrycia wirusa, rozpocznie się postępowanie sanitarne.

7. Na Hali będą obecne bramki dezynfekujące, a pracownicy będą dbali o najwyższe
standardy dezynfekcji.

8. Catering i napoje będą zabezpieczone.



5. Wymagane zgody.

1. Na uczestnictwo w zawodach potwierdzone przez rodzica/ opiekuna prawnego w
przypadku osób niepełnoletnich

2. Podpisanie przez uczestnika oraz - w przypadku osób niepełnoletnich - rodzica/
opiekuna prawnego dokumentów poświadczających świadomość zagrożenia
epidemiologicznego

3. Wolontariusze zostaną poddani testom na obecność koronawirusa. Będzie to próba
losowa - w jednym dniu zostanie przebadany jeden losowy wolontariusz. W
przypadku wykrycia wirusa, rozpocznie się postępowanie sanitarne

4. Mistrzostwa będą transmitowane na żywo w TVPSPORT.PL i aplikacji mobilnej.
Finały również w TVP Sport. Ponadto, transmisje będą przesyłane do wszystkich
krajów, z których pochodzą reprezentacje. Wymagana jest zgoda na upublicznianie
wizerunku (również na fanpagu Regionalnego Centrum Wolontariatu).

5. Jeśli wolontariusz z powodów losowych nie może wziąć udziału w wolontariacie, jest
zobowiązany do znalezienia zastępstwa,

6. Zakładając przypadki losowe, rekrutujemy większą niż zakładaną przez Związek
Bokserski liczbę wolontariuszy będą to osoby w tzw. rezerwie.

7. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestnictwa
w Mistrzostwach.

Ponadto, z każdym wolontariuszem zostanie podpisana umowa wolontariacka.
Każdy wolontariusz ma obowiązek dbać o swój identyfikator - bez niego nie można wejść na
Halę.

6. Szkolenia.
➢ Szkolenie na zoomie dla wolontariuszy - wytłumaczenie zasad, regulaminu i

odpowiedzi na pytania. Bardzo proszę, aby wszystkie pytania, wolontariusze
zapisywali na Jamboardzie (koordynator od razu odniesie się do nich podczas
szkolenia). Szkolenie odbędzie się najprawdopodobniej 6 kwietnia na zoomie o godz.
19.

➢ Szkolenie na Hali dla wolontariuszy- zostanie przeprowadzone przez osoby
odpowiedzialne z ramienia Polskiego Związku Bokserskiego. Szkolenie odbędzie się
8 lub 9 kwietnia - godziny do ustalenia.

SZKOLENIA SĄ OBOWIĄZKOWE.

Jeśli zwolnienia z zajęć ze względu na uczestnictwo w Mistrzostwach będą przyjmowane
przez prowadzących, to będziemy je mogli Państwu wystawić.

Link do formularza:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfFitpYj0qWOMlEJ-VvGRvQE_sBl-qgVSc4S
1mDuoGQrLpuQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfFitpYj0qWOMlEJ-VvGRvQE_sBl-qgVSc4S1mDuoGQrLpuQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfFitpYj0qWOMlEJ-VvGRvQE_sBl-qgVSc4S1mDuoGQrLpuQ/viewform


Link do zamieszczania pytań do koordynatora wolontariatu, na które odpowiemy osobom,
które zgłoszą się podczas szkolenia na zoomie:
https://jamboard.google.com/d/1JLrvhKMrKG6-QsJmvqf6TO5l_9etYLGxXhCiYabD5JE/edi
t?usp=sharing

Kontakt dla osób niezdecydowanych: Magdalena Buczyńska, tel. 41 362 14 12 (w godz. od 7
do 15) lub mailowo: magdalena.buczynska15@gmail.com

Będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie informacji w Waszych klasach.

Pozdrawiam,

Magdalena Buczyńska
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