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Ongi etorri!

24 ordu arteaz eta kulturaz gozatzeko eta zure hiriko proiektu
sozialak ezagutzeko.

Helburua da azaroko azken larunbatean mobilizazio masiboa
eragitea artearen eta kulturaren inguruan, zure hiriko arte eta gizarte
sarea ulertu, lagundu eta bertatik bertara ezagutzeko, jaialdi ireki,
konprometitu eta dibertigarri batean.



R|R

Nor gara?
Fair Saturday jaialdi irekia eta parte-hartzailea da

Eragin soziala duen mobilizazio kulturala, azaroko azken larunbatero
egiten dena. Jaialdiaren helburua da pertsonei gogoeta eragitea,
kulturaren bidez inpaktu positiboa sortzea eta etorkizun justuago,
inklusiboago, jasangarriago eta gizatiarrago bat sortzeko ardura izatea.



Boluntariotza
sarea
PERTSONAK bilatzen ditugu

Ez zaigu axola adina, generoa, arraza edo sexu-
orientazioa; pertsona konprometituak eta egun
bakar batez barrutik jaialdi batez gozatzeko
gogoa dutenak baino ez ditugu bilatzen.



Zer
eskaintzen
dizugu?

Esperientzia bizitzeko

aukera

Barrutik gizartean eragina
duen nazioarteko jaialdi
baten esperientzia, zure
hiriko kultura ezagutzeko
eta ikasteko aukera
emango dizuna, egun
dibertigarri, ireki eta
parte-hartzaile batean.

Participación en

eventos de tu interés

Podrás ser voluntario/a
en los eventos que más
te interesen, siempre
dentro de las
posibilidades. En Fair
Saturday intentamos ser
flexibles siempre que sea
posible.

Conocer gente nueva

Con tus mismos intereses
pero tal vez distintos
puntos de vista sobre el
arte, la cultura y los
proyectos sociales.

After party!

Siempre que las
condiciones de seguridad
nos lo permitan
organizaremos una fiesta
exclusiva para todas las
personas que nos ayudais
a hacer posible Fair
Saturday.

Egiaztagiria

De tu participación como
voluntario/a en la
Fundación Fair Saturday
agradeciendo
tu colaboración e
implicación en el
proyecto.



Ekitaldi-laguntzailea

Eremuaren koordinazioa

Egokitzapena eta segurtasuna
(ekitaldi bereziak)
Argazkiak

Itzulpena

Boluntario digitala

Misioak
Zure denboraren, ezagutzen eta
interesen arabera, laguntzeko
hainbat modu daude.



Ekitaldi-
laguntzailea

Artistei eta gizarte-proiektuei lagunduko diezu ekitaldia
abian jartzeari dagokionez, erakusketa edo eszenografia
bat muntatzen laguntzea, Fair Saturday manifestua
irakurtzea eta dena ekitaldia hasteko prest dagoela
berrikustea.

Ekitaldietako sarrerak irekiak izan daitezke, prezio
itxiarekin edo dohaintzekin, eta hori artistak erabakitzen
duenaren araberakoa izango da. Zure eginkizuna izango
da ekitaldi horien sarrera estaltzea, parte-hartzaileen
kopurua eta proiektu sozialerako diru-sarrerak zenbatzea.
Datu horiek oso garrantzitsuak dira Fair Saturday
gertaerek gure inguruan duten eragina ezagutzeko.

Eremuaren
koordinazioa

Hiri berean ekitaldi talde bat antolatu eta koordinatzeko
ardura izango duzu. Zure inguruko ekitaldietan
gorabeheraren bat izanez gero, zure esanetara gauzkazu
eta/edo irtenbideak emateko. Inguruko ekitaldiei buruzko
informazioa Fair Saturdayko taldeari ere emango diozu.

Itzulpenak

Hizkuntzetan aditua bazara, antolakundearekin
lankidetzan jardun ahal izango duzu nazioarteko
zinemaldiari buruzko testuak itzultzeko.

Zer espero dugu zugandik
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Zer espero dugu zugandik

Egoitzapena eta
segurtasuna

Sarrerak, irteerak eta pertsonen fluxuak antolatzea Fair
Saturday-ren aurretik eta ondoren bereziki antolatutako
kultur ekitaldietan.

Aurten bereziki kritikoa da, COVID-19 delakoak
eragindako egoera dela eta; beraz, hobe da boluntarioak
arrisku-taldeetatik ez etortzea.

Hala ere, egungo egoerarako landutako kontingentzia-
planari buruzko trebakuntza egingo dugu.

Zer espero dugu zugandik

Argazkiak

Argazkia gustatzen bazaizu eta egun honetan gertatzen
den guztia betikotu nahi baduzu, eman izena argazkilari
boluntario gisa! Jaialdiko ekitaldietan zehar ibiliko zara
zure kamerarekin, eta Fair Saturday-ren unerik onenak
erakutsiko dizkizugu!

Oso garrantzitsua da, Fair Saturdayren eguneko irudiek
ematen baitigute zinemaldia dokumentatzeko eta
haren eragina azaltzeko aukera. Zuri esker izango dugu
jaialdia irudietan; beraz, mantendu beti helburua!



Zer espero dugu zugandik

Sare sozialetan zabaltzea

Fair Saturdayk sortutako jaialdiaren
edukia partekatzea eta sare sozialetan
zarata sortzea, zure hiriko ekitaldiak
zabalduz.

Ekitaldia hasi baino lehen, fundazioaren
agiria irakurri eta ekitaldian zehar
kontrolatu beharko duzu, zalantzaren bat
edo gorabeheraren bat sortu eta
konpontzen saiatzeko.

Ekitaldia koordinatzea

Ekitaldiaren ondoren, publikoaren
feedbacka eta lekukotza jaso beharko
dituzu. Horrez gain, datu hauek ere jaso
beharko dituzu: ekitaldian parte hartu
dutenen kopurua, artista-kopurua eta
ekitaldiaren diru-sarrera ekonomikoak
kontabilizatu, erakundearekiko
komunikazioa errazteko.

Ekitaldiaren txostena
Zer espero dugu zugandik Zer espero dugu zugandik

Boluntario digitala



Noiz?

Idatz iezaguzu zein den zure prestasuna eta zertan lagun diezagukezun
(adibidez, dokumentazioa itzultzea, ekitaldietarako espazioak biltzea,
artistentzako animazioa...)
Fair komunitate kide izatea gustatuko zaigu!

Urtean zehar

Ohikoa ez den arren, batzuetan izaera sozialeko ekitaldi propioak antolatzen
ditugu. Kasu hauetan, laguntza behar izaten dugu jendea erakartzeko eta
artista guztiei laguntza emateko.

Ekitaldien egunak

Egun osoan izango dira Fair ekitaldiak zure hirian, argazkiak egin ditzakezu,
artistei ekitaldian parte hartu, programa zure sareen artean zabaldu, Fair
Saturday-ri buruzko informazioa eman "InfopuntuFair"-en… edozein laguntza
garrantzitsua da egun hau kulturaren festa izan dadin.

Fair Saturdayren eguna



COVID-19
Protokoloa
Jaialdian egingo ditugun jarduera guztiek betetzen dute COVID-19
kontingentzia-plana, Osasun sailburuaren uztailaren 28ko
AGINDUAN oinarritua, edo plan honen ondoren gerta litezkeen
eguneratzeetan oinarritua. Hala ere, funtsezkoa iruditzen zaigu
norbanakoaren erantzukizuna eskatzea.

Hala ere, prestakuntzan, boluntariotza modu seguruan
antolatzeko jarraibide guztiak emango dizkizuegu.



Eskerrik asko zure denbora eta konpromisoagatik!

Hemen duzu edozein zalantza, galdera edo iradokizun:

boluntariotza@fairsaturday.org


