UMOWA WOLONTARIACKA
nr ………………/W/2018/BJŚM
Zawarta w dniu 13 listopada 2018 r. w Łężycach pomiędzy Fundacją Dla Was z siedzibą
w Łężycach przy ul. Jarzębinowej 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000486599, zwaną w dalszej części umowy „Fundacją”, w imieniu której działa:
Arkadiusz Kaczkowski – specjalista ds. administracji,
a
Rodzicem/Prawnym opiekunem
Panem/Panią ………………………………………………………………………………………………………………………………….…..,
(Imię i nazwisko)

PESEL ….....……………………………………………………..………………………….…………………………………………………….….,
zamieszkałym/łą ………...…………………………………………..……………..……………………………………………………………
adres zamieszkania: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość

działającym w imieniu „Wolontariusza”
Panem/Panią ………………………………………………………………………………………………………………………………….…..,
(Imię i nazwisko)

PESEL……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………..,
zamieszkałym/łą ………...…………………………………………..……………..……………………………………………………………
adres zamieszkania: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość

o następującej treści:
§1
1.

Fundacja i Rodzic/Prawny opiekun działający w imieniu Wolontariusza zawierają umowę
w zakresie świadczenia działań przy przeprowadzeniu akcji charytatywnej „Być jak Święty
Mikołaj”.

2.

Wolontariusz zobowiązuje się wykonywać w ramach umowy następujące świadczenia:
a.

Aktywne zachęcanie oraz informowanie darczyńców do wsparcia zbiórki,

b.

Przeprowadzanie zbiórki na terenie sklepów, galerii oraz innych miejsc wyznaczonych przez
Fundację,

c.

Nadzorowanie zebranych ofiar oraz elementów wyposażenia punktów zbiórki (puszka,
koszulki, identyfikatory itp.)

d.

Utrzymywanie stałego kontaktu z organizatorami, koordynatorami sklepu oraz liderami
szkolnymi.
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§2
1.

Fundacja poinformowała Wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania
świadczeń oraz takie warunki spełnia.

2.

Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

3.

Rodzic/Prawny opiekun działający w imieniu Wolontariusza oświadcza, że zna przepisy wynikające
z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej
RODO) oraz z Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych z późn. zm.
i zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z sytuacją socjalną
i zdrowotną osób, na rzecz których świadczy pomoc.

4.

Wolontariusz zobowiązuje się przestrzegać postanowień statutu Fundacji Dla Was oraz
regulaminów i innych dokumentów związanych z wykonywanymi przez niego czynnościami.
§3

1.

Strony ustalają, że umowa obejmuje świadczenia o charakterze woluntarystycznym, które ma
charakter bezpłatny.
§4

1.

Wolontariusz nie może powierzyć wykonywania czynności wymienionych w §1 innym osobom bez
pisemnej zgody Fundacji.

2.

Wolontariusz zobowiązuje się współdziałać z Fundacją w celu należytego wykonania umowy.

3.

Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania nienagannej kultury osobistej w trakcie
wykonywania czynności wymienionych w §1.
§5

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

Kwestionariusz osobowy wolontariusza stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§6

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
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