Regulamin Wolontariatu podczas półmaratonu Jata 21 serc
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady Wolontariatu podczas półmaratonu Jata 21 serc.
2. Organizatorem wolontariatu jest Fundacja Cegiełkowo Pasja i Pomoc.
Wolontariuszem jest osoba, która zgłosi się za pomocą formularza rekrutacyjnego dostępnego na
stronie internetowej www.cegielkowo.pl i zawrze porozumienie wolontariackie z Fundacją.
REJESTRACJA: https://drive.google.com/open?id=1GWkiyABSa0omSXUCsUPWW8wR9ghvmqkqeQbxYyaqqDI

3. Wolontariuszem może być również osoba w ramach tzw wolontariatu szkolnego – podstawą jest
wtedy porozumienie zawarte między Fundacją a Szkołą.
4. Wolontariusz ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. nr 96
poz. 873 z późn. zm.)
5. Wolontariuszem może zostać osoba, która do dnia 07 października 2018 r. ukończy 15 rok życia.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za dojazd i powrót Wolontariusza na i z miejsca
przydzielonych zadań.
Rekrutacja
1. Decyzję o zakwalifikowaniu do wolontariatu podejmuje Organizator.
2. Zakwalifikowani kandydaci odbędą szkolenie informacyjne zapoznające ich szczegółowo
z organizacją i zadaniami.
3. Każdy wolontariusz podpisze porozumienie wolontariacie z Organizatorem.
4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia pisemnej zgody rodzica lub opiekuna
prawnego.
5. Porozumienie o wolontariacie oraz wzór zgody rodzica/opiekuna prawnego zostanie udostępnione na
stronie internetowej w zakładce „Półmaraton Jata 21 serc / 7 października 2018 na stronie
internetowej www.cegielkowo.pl
Zasady współpracy
1. Organizator zapewni Wolontariuszowi strój – w zakresie niezbędnym do wykonania zadania,
ubezpieczenia NNW, odpowiednie przygotowanie do realizacji zadań oraz certyfikat po zakończeniu
działań.
2. Wolontariusze wykonują przydzielone zadania oraz stosują się do zaleceń i bieżących wskazówek
udzielanych przez Organizatora
3. Wolontariusz zobowiązany jest do godnego zachowania i zaangażowanej postawy w odniesieniu do
przydzielonych zadań.
4. Wolontariusz zobowiązany jest do współpracy z innymi wolontariuszami z zachowaniem zasad
kultury osobistej oraz wzajemnej życzliwości.
5. Wolontariusz zobowiązany jest do dbania o powierzone mienie
6. O rezygnacji z wolontariatu Wolontariusz jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić Organizatora.
Postanowienia końcowe
1. Organizator wolontariatu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
2. O zmianach wprowadzanych w Regulaminie wolontariatu Organizator będzie informował
Wolontariuszy za pośrednictwem strony internetowej www.cegielkowo.pl
3. Ostateczną decyzję o udziale kandydatów w wolontariacie podczas Półmaraton Jata 21 serc podejmuje
Organizator

