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REGULAMIN 

 

1. Wolontariat w Polskim Stowarzyszeniu Animatorów Kultury “Kulturalny Koneser” 
jest inicjatywą dobrowolną, skierowaną do wszystkich osób, które chcą 
wspomagać organizowane przez nas wydarzenia kulturalne. 
 

2. Regulamin określa ogólne zasady odbywania wolontariatu, a w szczególności: 
zasady naboru Wolontariuszy, prawa i obowiązki Wolontariuszy, obowiązki 
Organizacji względem Wolontariuszy oraz zadania Koordynatora 
 

3. Regulamin dotyczy współpracy między Polskim Stowarzyszeniem Animatorów 
Kultury “Kulturalny Koneser”, zwanym dalej Organizatorem, a osobą podejmującą 
współpracę na zasadzie porozumienia przewidzianego w Ustawie z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r., 
nr 96, poz. 873), zwaną w dalszej części Wolontariuszem. 
 

4. Wolontariusz dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się  
w pracę na rzecz Organizatora. 
 

5. Praca Wolontariusza odbywa się w oparciu o umowę wolontariacką. 
 

6. Pracą Wolontariuszy kieruje oraz sprawuje nadzór Koordynator. 
 

7. Wolontariuszem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność  
do czynności prawnych. 
 

8. Wolontariuszem może również zostać osoba niepełnoletnia (od 16 roku życia)  
za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Wzór zgody zostanie przesłany  
e-mailem po pozytywnym rozpatrzeniu kandydatury. 
 

9. Kandydat na Wolontariusza zgłasza chęć udziału w wolontariacie poprzez 
formularz rejestracyjny on-line: https://forms.gle/2cvgJddKDJjYe11B7 
 

10. Pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia zostanie potwierdzone drogą mailową.  
 

11. Szczegółowy zakres świadczeń wykonywanych przez Wolontariusza - czas i miejsce 
pracy oraz zakres obowiązków ustalany będzie przez niego indywidualnie  
z Koordynatorem danego wydarzenia. Wolontariusz, z którym podpisano umowę, 
/jest zobowiązany do wykonywania świadczeń zgodnie z harmonogramem 
ustalonym z Koordynatorem. 
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PRAWA WOLONTARIUSZA 

Wolontariusz ma prawo do:  

1. Uzyskania informacji o przysługujących mu prawach i obowiązkach.  

2. Bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczeń.  

3. Uzyskania informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanych  
z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.  

4. Otrzymania na życzenie pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń  
z określeniem ich zakresu. 

 

 

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA 

W czasie współpracy Wolontariusz jest zobowiązany:  

1. Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu Wolontariatu oraz 
szczegółowych wytycznych Koordynatora.  

2. Godnie reprezentować Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Kulturalny 
Koneser” swoją postawą.  

3. Wykonywać podjęte zadania sumiennie, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie 
z harmonogramem pracy, który ustala wraz z Koordynatorem.  

4. Nosić identyfikator w trakcie wykonywania świadczeń.  

5. Dbać o majątek powierzony przez Organizatora.  

6. W przypadku nieprzewidzianej nieobecności poinformować o tym niezwłocznie 
Koordynatora.  

 

 

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

W czasie współpracy Organizator jest zobowiązany:  

1. Zawrzeć z Wolontariuszem umowę wolontariacką. 
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2. Poinformować Wolontariusza o przysługujących mu prawach i powierzonych 
obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji.  

2. Udostępnić i zapoznać Wolontariusza z Regulaminem.  

3. Zapewnić Wolontariuszowi identyfikator.  

4. Poinformować Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym  
z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.  

5. Wydać zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń przez Wolontariusza, na jego prośbę. 

 

 

OBOWIĄZKI KOORDYNATORA 

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:  

1. Zapoznanie Wolontariuszy z Regulaminem Wolontariatu, standardami współpracy oraz 
ideą wydarzenia, w którym uczestniczy Wolontariusz.  

2. Ustalenie ogólnego harmonogramu pracy Wolontariusza, zakresu świadczeń, praw  
i obowiązków względem Organizatora.  

3. Nadzór nad pracą Wolontariuszy.  

4. Ocena postawy Wolontariusza i udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych.  

5. Organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych.  

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Wolontariusze zgłaszający swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy on-line 
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów zgodnie  
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) 
oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.) niezbędnych do udziału w rekrutacji  
i oświadczają, że zostali poinformowani, iż: 
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a) administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Polskie 
Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Kulturalny Koneser”, ul. Legnicka 65, 54-206 
Wrocław. 

b) dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z rekrutacją i nie będą 
udostępniane innym podmiotom, a ich podanie jest dobrowolne 

c) posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody  
 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

d) kontakt do Inspektora Ochrony Danych, mail: kulturalnykoneser@gmail.com 

2. Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Kulturalny Koneser” zastrzega sobie 
prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 


