На залізниці оголошується конкурс із відбору волонтерів серед студентів вищих навчальних закладів залізничного транспорту ІІІ-ІV рівня акредитації зі знанням
іноземної мови для роботи у пасажирських поїздах на
період проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року
з футболу відповідно до Положення, затвердженого наказом Укрзалізниці від 31.08.2011 р. № 504-Ц, текст якого
подаємо далі.
Заяви учасників конкурсу приймаються за адресою: 79000,
Львів, вул.Гоголя, 1, Управління залізниці, Служба кадрів,
навчальних закладів та соціальних питань, або на електронну адресу: Л_НОК_проф_навчання–sLviv.

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу з відбору волонтерів серед студентів вищих навчальних закладів залізничного транспорту ІІІ-ІV
рівня акредитації зі знанням іноземної мови для роботи у пасажирських поїздах на період проведення в Україні чемпіонату
Європи 2012 року з футболу
1 Основні поняття
1.1 Волонтер у пасажирських поїздах – фізична особа (обслуговуючий персонал), що здійснює благодійну діяльність у
вигляді безоплатного виконання робіт із надання інформаційних
послуг, допомоги.
2 Загальні положення
2.1 Це положення регламентує порядок проведення конкурсу з відбору волонтерів серед студентів вищих навчальних
закладів залізничного транспорту ІІІ-ІV рівня акредитації зі знанням іноземної мови для їхньої роботи у пасажирських поїздах
на період проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з
футболу (далі – Конкурс), вимоги до учасників Конкурсу, анкету
учасника, порядок надання заявок, критерії відбору учасників
Конкурсу, строки проведення Конкурсу. Положення діє до завершення Конкурсу.
2.2 Конкурс проводиться серед студентів вищих навчальних
закладів залізничного транспорту ІІІ-ІV рівня акредитації в період
з 15 вересня по 15 жовтня 2011 року.
2.3 Організаторами Конкурсу є залізниці України.
3 Мета та завдання Конкурсу
3.1 Мета Конкурсу – відбір волонтерів серед студентів вищих
навчальних закладів залізничного транспорту ІІІ-ІV рівня акредитації зі знанням іноземної мови для їх роботи в пасажирських
поїздах на період проведення чемпіонату Європи 2012 року з
футболу.
3.2 Завдання Конкурсу – відібрати серед студентів вищих
навчальних закладів залізничного транспорту волонтерів зі
знанням іноземної мови для надання інформаційної допомоги
пасажирам і вболівальникам у пасажирських поїздах на період
проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
4 Учасники Конкурсу
4.1 Участь у Конкурсі може взяти будь-який студент вищих
навчальних закладів залізничного транспорту ІІІ-ІV рівня акредитації, що володіє іноземною мовою на базовому рівні і виконає у
повному обсязі умови цього Положення.
5 Порядок організації Конкурсу
5.1 Організатори Конкурсу розміщують оголошення про початок Конкурсу та Положення про проведення Конкурсу на офіційних веб-сайтах, у випусках галузевих газет залізниць України та
у вищих навчальних закладах залізничного транспорту.
5.2 Заяви на Конкурс разом з анкетами учасників приймаються з 15 по 30 вересня 2011 року включно на поштові та
електронні адреси організаторів Конкурсу, які будуть зазначені в
оголошеннях про початок Конкурсу.
5.3 З 01 по 15 жовтня 2011 року – співбесіди з учасниками
Конкурсу.
5.4 З 17 по 18 жовтня 2011 року – підтвердження або відхилення заяв.
6 Вимоги до учасників Конкурсу
6.1 Вимоги до учасників:
- вік – від 18 до 23 років;
- привабливі зовнішні дані;
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- розмовна англійська мова (друга іноземна мова є додатковою перевагою);
- виважене рішення стати волонтером та щире бажання надання допомоги;
- бути доброзичливим і врівноваженим;
- вміння посміхатися та працювати у колективі;
- відсутність психічних розладів;
- неперебування на обліку у міліції та наркологічному диспансері;
- попередній досвід волонтерської діяльності не обов’язковий,
але, якщо він є, це – додаткова перевага.
7 Вимоги до формату надання заяви на участь у
Конкурсі
7.1 Заява на Конкурс має подаватися у паперовому та електронному вигляді.
7.2 Заява на Конкурс повинна обов’язково містити анкету
заявника (додаток 1).
8 Критерії відбору волонтерів
8.1 Наявність заяви та анкети, зазначених у пунктах 7.1 та
7.2 цього Положення.
8.2 Усвідомлення того, що волонтер не отримує зарплати та
безкоштовних квитків на матчі чемпіонату Євро-2012.
9 Мотивація волонтерів
9.1 Буде споряджений повним набором уніформи та після
закінчення турніру отримає її у подарунок.
9.2 Буде застрахований від нещасних випадків.
9.3 Отримає цінний подарунок від організаторів Конкурсу
після виконання умов укладених договорів.
9.4 Можливість професійного вдосконалення та унікальний
життєвий досвід.
10 Порядок відбору учасників Конкурсу
10.1 З метою організації та проведення Конкурсу організаторами формується та затверджується комісія з відбору волон-

терів (далі – Комісія), у складі представників служб кадрів, пасажирського господарства, охорони праці, медичних та вищих
навчальних закладів.
10.2 До складу Комісії входять: голова, заступник голови,
секретар та члени Комісії. Про створення Комісії та затвердження її складу видається наказ. Кількість членів Комісії не може
бути меншою семи осіб.
10.3 Засідання Комісії є чинним, якщо на ньому присутні не
менше 1/2 її членів. Рішення конкурсної комісії приймаються
шляхом голосування більшістю присутніх на засіданні її членів.
У разі однакової кількості голосів “за” і “проти” остаточне рішення приймає голова Комісії.
10.4 Комісія здійснює відбір волонтерів серед учасників
Конкурсу згідно з вимогами до учасників Конкурсу та критеріями
відбору, визначеними у п.п. 6 та 8 цього Положення.
10.5 Комісія має право відхилити заяви, якщо вони не відповідають умовам цього Положення.
10.6 Підтвердження або відхилення заяв після проведення співбесіди з учасниками Конкурсу здійснюється Комісією,
яка залишає за собою право не коментувати причину
відхилення заяв.
11 Підведення підсумків Конкурсу
11.1 Протягом 5 календарних днів після дати завершення
Конкурсу відбудеться оголошення результатів шляхом оприлюднення на веб-сайтах, у випусках галузевих газет залізниць
України.
12 Інші умови
12.1 Переможець Конкурсу підписує договір про волонтерську діяльність у пасажирських поїздах під час проведення
чемпіонату Євро-2012.
12.2 Час роботи, змінність, кількість робочих днів та одяг
волонтера будуть передбачені умовами укладених договорів
індивідуально, в залежності від маршрутів слідування поїздів.

Додаток 1
Голові Комісії з відбору волонтерів для роботи в
пасажирських поїздах на період проведення в Україні
чемпіонату Європи 2012 року з футболу
ЗАЯВА
Прошу Вас зарахувати мене до складу учасників конкурсу з відбору волонтерів серед студентів вищих навчальних закладів залізничного транспорту ІІІ-ІV рівня акредитації зі знанням іноземної мови для роботи у пасажирських
поїздах на період проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
АНКЕТА УЧАСНИКА КАСТИНГУ
ПІБ. (повністю)
Дата народження
Адреса проживання
Контактний телефон
Місце навчання
Сімейний стан
Батьки: ПІБ. (повністю)
Адреса проживання батьків
Контактний телефон батьків
Знання іноземних мов
Додаткові курси, пов’язані з
навчанням іноземними мовами
Досвід волонтерської діяльності
Зріст, вага, розмір одягу та розмір взуття
Перебування на обліку у міліції, наркологічному диспансері,
наявність чи відсутність психічних розладів та інше
Коротка характеристика про себе
Додаткові контактні дані:
Е-mail:
Примітка (обов’язково):
1. Заповнюйте достовірну та повну інформацію про себе.
2. До заяви необхідно додати 4 фотографії розміром 3х4см.
3. На листі повинна бути помітка “На Конкурс волонтерів Євро-2012”.
Дата
Підпис (ПІБ)
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