POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH
/wolontariusz nieletni/
W dniu......................... w Bielsku-Białej, pomiędzy Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt w Bielsku-Białej, ul. Reksia 48, reprezentowanym przez Kierownika schroniska zwanym
w dalszej części Korzystającym , a
………………………………………………………………………………………………………….,
uczęszczającym do szkoły ………………………………………………………….…….……………
PESEL ………………………………………. adres zamieszkania:………………….……………….
……………………………………………………………………… tel……………………………...,
zwaną/ym w dalszej części Wolontariuszem.
Korzystający oświadcza, że jest podmiotem na rzecz którego zgodnie z art.42 ust.1 Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą być wykonywane
świadczenia przez wolontariuszy.
Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje i spełnia wymagania niezbędne do wykonywania
powierzonych czynności.
Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie
czynności, a także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter
wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń Strony porozumienia uzgadniają co następuje:
§1
Korzystający powierza wykonywanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie podejmuje się
wykonania na rzecz Korzystającego następujących czynności:
- samodzielna socjalizacja i pielęgnacja zwierząt (dotyczy wyłącznie kotów i szczeniąt),
- socjalizacja i pielęgnacja psów dorosłych wyłącznie pod nadzorem dorosłego wolontariusza,
- drobne prace porządkowe (w tym ogrodnicze),
- udział w imprezach publicznych,
- udział w zbiórkach publicznych,
- rozpowszechnianie informacji o możliwości i warunkach adopcji zwierząt.
Czynności, o których mowa wyżej będą wykonywane w obecności lub na wyraźne wskazanie
pracowników Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Bielsku-Białej.
§2
Strony umowy uzgadniają, że czynności określone w §1 będą wykonywane w okresie
od……………………….. do……………………….. lub na czas nieokreślony (podkreślić).
Miejscem wykonywania czynności będzie Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w BielskuBiałej oraz tereny i lokalizacje wyznaczone przez jego Kierownika.
§3
Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu wolontariusz jest zobowiązany wykonywać uzgodnione
czynności osobiście. Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia.
§4
Korzystający zobowiązuje się zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki
wykonywania przez niego świadczeń oraz zapewnić środki ochrony indywidualnej ( rękawiczki
ochronne).Wolontariusz zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniu BHP ( termin szkolenia ustala
Korzystający, który ponosi również opłatę za szkolenie).

§5
Korzystający ma obowiązek ubezpieczyć wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków.
§6
Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji , które uzyskał
w związku z wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego, a które stanowią tajemnicę
Korzystającego. Dotyczy to w szczególności informacji związanych z :
- wewnętrzną działalnością Schroniska
- danymi osobowymi osób doprowadzających i adoptujących zwierzęta.
§7
1. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma Kodeks cywilny oraz Ustawa
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Wolontariusz zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu wolontariatu i zasad wolontariatu
obowiązujących w MSDBZ, które stanowią integralną część Porozumienia.
3. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Bielsku-Białej, ul. Reksia 48, e-mail: schronisko@schronisko.bielsko-biala.pl. Dane osobowe
przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.
1 lit. c, b, e RODO). Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w celu i zakresie
określonym w Porozumieniu przez okres jego realizacji.
§8
Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron .
§9
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
KORZYSTAJĄCY
.............................................

WOLONTARIUSZ
……………………………………………

ZGODA I OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
na pracę wolontaryjną nieletniego
Ja, niżej podpisany/a, _______________________________ (imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna
Prawnego), legitymujący/a się dowodem osobistym oznaczonym numerem i serią: ________________
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego _____________________________ (imię
i nazwisko nieletniego Wolontariusza), numer PESEL: ____________________ w pracach
wolontaryjnych wyznaczonych przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej
objętych zawartym w dniu ______________ Porozumieniem o wykonywaniu świadczeń
wolontarystycznych.
Oświadczam,
że
jestem
świadomy/a
zasad
i postanowień regulaminu niniejszego wolontariatu oraz występujących przy pracy ze zwierzętami
zagrożeń. Jednocześnie informuję, że stan zdrowia dziecka/podopiecznego pozwala na jego kontakt ze
zwierzętami i biorę pełną odpowiedzialność za wykonywane przez niego, wskazane prace wolontaryjne.
Wyrażam zgodę na związane z ich realizacją przetwarzanie danych osobowych
i wizerunku mojego dziecka/podopiecznego.
Numer kontaktowy Rodzica/Opiekuna Prawnego:
………………………………………………….
Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego

Karta przeszkolenia
w zakresie zasad wolontariatu i efektywnego spaceru z psem

W dniu ………..………… zostałam/em poinformowana/y i przeszkolona/y w
zakresie zasad wolontariatu oraz bezpiecznego i efektywnego spaceru z psem.
Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu i zasad wolontariatu panujących w Miejskim
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej (w formie pisemnej dostępnych na
stronie internetowej Schroniska oraz na tablicy informacyjnej w Schronisku).
Jestem świadoma/y, że niestosowanie się do wyżej założonych zasad może skutkować
rozwiązaniem porozumienia wolontaryjnego w trybie natychmiastowym oraz konsekwencjami
wynikającymi z ponoszonej podczas wykonywania prac wolontaryjnych odpowiedzialności,
w tym odpowiedzialności materialnej za powierzone zwierzę.

Data ………………

Czytelny podpis wolontariusza ……………………………….

