
REGULAMIN WOLONTARIATU 
Biegu z Misiem 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Wolontariat jest dobrowolną i nieprzymuszoną inicjatywą Stowarzyszenia Przedszkolni Przyjaciele 
z siedzibą w Poznaniu ul. Libelta 35, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VII Wydział Gospodarczy (Nr KRS: 
0000744412) (zwanego dalej Stowarzyszeniem), skierowaną na realizację celu jakim jest organizacja 
charytatywnego Biegu z Misiem (zwanego dalej eventem). 

§ 2 
1. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu, czyli dobrowolnie i bezpłatnie. 
2. Wolontariuszami mogą być: 
a) osoby pełnoletnie, 
b) osoby niepełnoletnie – wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. 

§ 3 
1. Pracą wolontariuszy kieruje Koordynator Wolontariuszy. 
2. W czasie trwania eventu wolontariusze podlegają również bezpośrednio Liderom, do pracy 
z którymi zostali przydzieleni przez Koordynatora Wolontariuszy. 
3. Koordynator Wolontariuszy jest odpowiedzialny za realizację działań przed Organizatorem Biegu. 
 

Rozdział II 
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

Zasady naboru 
 

§ 4 
Wolontariuszem może zostać każdy zainteresowany, spełniający wymagania, o których mowa w § 2 
ust. 2, który wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na facebookowej stronie wydarzenia 
Wolontariat - BIEG Z MISIEM: https://www.facebook.com/events/2127761184140593/ , stronie www: 
http://biegzmisiem.pl/ lub drukowaną wersję formularza dostarczoną przez Organizatora Biegu. 

§ 5 
1. Przyjęcie kandydata do wolontariatu następuje w drodze decyzji Koordynatora Wolontariuszy. 
2. Koordynator Wolontariuszy może uzależnić przyjęcie kandydata do wolontariatu od 
przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 

§ 6 
Kandydat w formularzu zgłoszeniowym określa zakres i możliwości swojego zaangażowania oraz 
informuje o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, a także określa preferowane przez siebie 
obszary działania. 

§ 7 
Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość skontaktowania tylko z wybranymi kandydatami. 

§ 8 
Wolontariusz zostanie przydzielony do pracy w ramach odbywającego się wydarzenia w miarę 
możliwości zgodnie ze swoimi preferencjami zgłoszonymi w formularzu. 

 
Rozwiązanie współpracy z wolontariuszem 

§ 9 
Rozwiązanie współpracy z wolontariuszem może nastąpić: 
1. z upływem okresu na jaki została ona podjęta, 
2. na podstawie porozumienia stron, 
3. w trybie natychmiastowym, na podstawie jednostronnego oświadczenia Koorydnatora 
Wolontariuszy w przypadku złamania postanowień Regulaminu lub przepisów prawa przez 
którąkolwiek ze stron. 

§ 10 
1. W przypadku rozwiązania umowy, wolontariuszowi przysługuje prawo do otrzymania zaświadczenia 
oraz opinii o swojej pracy. 
2. Stowarzyszenie wystawia zaświadczenie na wniosek wolontariusza wysłany pocztą elektroniczną, 
w terminie 7 dni od rozwiązania umowy. 
 

 

http://biegzmisiem.pl/


Świadczenia 
§ 11 

1. Za pracę wykonywaną przez wolontariusza nie przysługuje wynagrodzenie pieniężne. 
2. Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia rzeczowe w postaci drobnych upominków 
lub gadżetów Stowarzyszenia lub dostarczonych przez partnerów Biegu z Misiem. 

§ 12 
Stowarzyszenie wystawi wszystkim wolontariuszom zaświadczenie potwierdzające udział w evencie 
i pracę wolontariacką na rzecz Stowarzyszenia w terminie 7 dni od dnia zakończenia eventu. 

§ 13 
Stowarzyszenie zapewnia wolontariuszom kamizelki, identyfikatory, wodę i posiłek regeneracyjny 
podczas eventu. 

Nadzór nad wolontariatem 
§ 14 

Bezpośredni nadzór nad wolontariuszami pełni Koordynator Wolontariuszy, a w czasie eventu również 
– Lider zespołu, do którego przydzielony został wolontariusz. 

§ 15 
Koordynator Wolontariuszy wyznaczony jest przez Organizatora Biegu i pełni przed nim 
odpowiedzialność za realizację wyznaczonych działań wolontariackich. 

§ 16 
Koordynator jest zobowiązany do zapoznania wolontariuszy z regulaminem wolontariatu oraz z celami 
eventu w zakresie działań wolontariackich. 
 

Postawa i obowiązki wolontariuszy 
§ 17 

Działalność wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 
§ 18 

Każdy członek wolontariatu stara się aktywnie włączyć w działania związane z organizacją prac 
wolontariackich podczas eventu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy wykorzystując swoje 
zdolności i doświadczenie. 

§ 19 
Każdy członek wolontariatu zobowiązany jest do stosowania się do przestrzegania Regulaminu 
Wolontariatu oraz szczegółowych warunków określanych przez Organizatora lub Koordynatora 
Wolontariuszy. Wolontariusz przystępując do wolontariatu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

§ 20 
Podejmując pracę w wolontariacie Biegu z Misiem wolontariusz zobowiązuje się: 
a) swoją postawą reprezentować godnie samego siebie oraz Stowarzyszenie, 
b) dbać o mienie powierzone mu podczas pracy, 
c) podnosić swoją wiedzę oraz umiejętności wynikające z powierzanych zadań i czynności, 
d) swoim postępowaniem wyrażać chęć do pomocy drugiemu człowiekowi. 

§ 21 
W dniu pracy, w którym świadczony jest wolontariat – wolontariusze nie mogą uczestniczyć w biegu 
organizowanym przez Stowarzyszenie. 

Rozdział III 
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

§ 22 
1. Organizator Biegu i Koordynator Wolontariuszy przetwarza następujące dane Wolontariuszy: imię 
(imiona), nazwisko, adres email, adres do korespondencji, adres szkoły (w przypadku osób 
niepełnoletnich), numer telefonu, dane dotyczące zaangażowania w działania Stowarzyszenia.  
2. Dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby 
posiadające stosowne upoważniania. 
3. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługują następujące prawa: 
a) prawo dostępu do danych, 
b) prawo do sprostowania danych, 
c) prawo do usunięcia danych, 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
e) prawo do przenoszenia danych, 
f) prawo do sprzeciwu, 
g) prawo do wycofania zgody. 



4. Użytkownik może zrealizować wymienione uprawnienia poprzez wysłanie stosownego żądania na 
adres wolontariat@biegzmisiem.pl lub listem poleconym na adres siedziby Stowarzyszenia. 
Administrator danych ma miesiąc na udzielenie odpowiedzi osobie, która zgłosiła ww. żądanie. 
 

 
Rozdział IV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 23 
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie ma ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 
2. Wszystkie kwestie sporne powstałe w związku z interpretacją Regulaminu rozstrzyga Organizator 
Biegu. 

§ 24 
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

§ 25 
Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 lutego 2019 r. 
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