
Regulamin  

Programu Wolontariatu  

„Kombinat 11” 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady programu wolontariatu o nazwie 

„Kombinat 11”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie „Strefa Spotkań”, z siedzibą w Stalowej 

Woli przy ul. 1 Sierpnia 9, zwane dalej „Stowarzyszeniem”. 

2. Wolontariat jest dobrowolną inicjatywą Stowarzyszenia skierowaną do każdego zainteresowanego, 

który ukończył 15 lat.Grupą docelową są zarówno osoby uczące się, pracujące,jak i bezrobotne. 

Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zgodę rodzica/ opiekuna prawnego na zawarcie umowy. 

3. Zakres, sposób i czas wykonywania współpracy pomiędzy Wolontariuszem, a Stowarzyszeniem 

określa Umowa. 

Zasady organizacji wolontariatu  

§2 

1. Zgłoszenie chęci udziału w programie odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, 

dostępnego na stronie Stowarzyszenia „Strefa Spotkań”.  

2. Rekrutacja do udziału w programie wolontariatu potrwa do 10 grudnia 2021 roku. 

3. Działaniami programu wolontariatu kieruje Koordynator. 

4. Każdy kandydat na Wolontariusza przechodzi trójetapowy proces rekrutacji (wypełnienie formularza 

rejestracyjnego, indywidualna rozmowa z Koordynatorem, szkolenie). 

5. O zakwalifikowaniu do programu wolontariatu będzie decydowała przynależność do grupy 

docelowej, prawidłowe wypełnienie formularza oraz pozytywne przejście rozmowy indywidualnej z 

Koordynatorem.  

6. Umowa dotycząca wykonywania świadczeń wolontarystycznych (po zatwierdzeniu kandydatury) 

zawierana jest na czas określony.  

7. Zadania Wolontariusza wyznaczane są na podstawie analizy działalności Stowarzyszenia „Strefa 

Spotkań”, a także kompetencji i inicjatywy osób zgłaszających się do udziału w programie. 

Obowiązki Wolontariusza 

§3 

Osoba zgłaszająca się do programu wolontariatu ma obowiązek: 

a) Złożenia kompletu wymaganych dokumentów. 

b) Zaakceptowania i przestrzegania niniejszego Regulaminu.  



c) Wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w trakcie realizacji programu 

wolontariatu. 

d) Systematycznego uczęszczania na spotkania organizowane przez Koordynatora, 

e) Rzetelnego wykonywania powierzonych zadań. Wszelkie wątpliwości dotyczące wykonywanej 

pracy Wolontariusz powinien zgłaszać Koordynatorowi, 

f) Udziału w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie „Strefa Spotkań”, 

g) Dbałości o powierzone mienie, 

h) Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym regulaminu programu wolontariatu, 

przepisów BHP, wewnętrznych regulacji obowiązujących w Stowarzyszeniu „Strefa Spotkań”, a 

także ustalonych zwyczajów i zasad współżycia społecznego. 

Prawa Wolontariusza 

§4 

Każdej osobie będącej Wolontariuszem w programie wolontariatu pn. „Kombinat 11” przysługuje prawo do: 

a) Podpisania Umowy, w której zawarte są prawa i obowiązki Wolontariusza, jego zadania oraz 

świadczenia, 

b) Wsparcia ze strony wyznaczonego Koordynatora Wolontariuszy, który będzie nadzorował i doradzał 

w zakresie działań praktycznych,  

c) Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (o ile wolontariat trwa poniżej 30 dni koszt 

ubezpieczenia pokrywa Stowarzyszenie, powyżej 30 dni koszt ubezpieczenia pokrywa Państwo), 

d) Otrzymania zaświadczenia potwierdzającego zakres wykonywanych świadczeń (wydawane jest na 

życzenie Wolontariusza), 

Ochrona danych osobowych 

§5 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym do programu 

wolontariatu „Kombinat 11” (tj. osoby dorosłej lub też osoby niepełnoletniej i jej rodzica/opiekuna 

prawnego) jest Stowarzyszenie „Strefa Spotkań”, z siedzibą przy ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa 

Wola, NIP: 865-22-67-236, Regon 831222303. 

2. Dane osobowe kandydatów wypełniających formularz rejestracyjny przetwarzane są w celu: 

a) Realizacji programu wolontariatu „Kombinat 11” 

b) Dokumentacji oraz promocji Stowarzyszenia „Strefa Spotkań” 

c) Ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami 

d) W celach statystycznych i sprawozdawczych 

3. Każdej osobie zgłaszającej kandydaturę na Wolontariusza przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 



zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: kontakt@strefaspotkan.pl. 

5. Podanie przez kandydata na Wolontariusza danych osobowych podczas wypełniania formularza 

rejestracyjnego jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację programu wolontariatu 

pn. Kombinat 11.  

Zakończenie wykonywanych świadczeń  

§6 

1. Zakończenie współpracy z Wolontariuszem może nastąpić: 

a) z upływem czasu, na który zawarto Umowę, 

b) na mocy porozumienia stron, 

c) poprzez oświadczenie jednej ze stron o wypowiedzeniu Umowy. 

2. Długość okresu wypowiedzenia wynosi 7 dni. 

3. Wypowiedzenie Umowy powinno być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

Postanowienia końcowe 

§7 

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część z Formularzem Rejestracyjnym oraz Umową o 

wykonywanie świadczeń wolontarystycznych. 

2. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Koordynator programu wolontariatu pn. Kombinat 11 jest zobowiązany poinformować 

Wolontariuszy o wszelkich zmianach w Regulaminie.  

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 

234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz Kodeks Cywilny. 

5. Koordynator ma obowiązek zapoznać Wolontariusza z treścią Regulaminu. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2021 r. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Oświadczenie dot. zgłoszenia udziału w programie wolontariatu pn. Kombinat 11 

 

Ja niżej podpisana/y…………………………………………………………………………..(imię i 

nazwisko), legitymującym/ą się dowodem osobistym o numerze……………………, o numerze PESEL: 

………………….., zamieszkałym/ą w …………………………………………, przy ulicy 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

nr telefonu……………………………………………………………………………………………………… 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………… 

 

W przypadku Wolontariusza niepełnoletniego proszę o podanie danych rodzica lub opiekuna 

prawnego: 

Ja niżej podpisana/y…………………………………………………………………………..(imię i 

nazwisko), 

jako rodzic/ opiekun prawny małoletniej/go ……………………………………………...(imię  

 

Wyrażam zgodę na zgłoszenie udziału mojego dziecka/podopiecznego w programie wolontariatu „Kombinat 

11”, realizowanym przez Stowarzyszenie „Strefa Spotkań”, na zasadach zawartych w Regulaminie 

rekrutacji oraz niniejszym Oświadczeniu. 

1. Zgłaszam chęć udziału w programie wolontariatu pn. Kombinat 11 i oświadczam, że zapoznałam/em 

się z Regulaminem oraz akceptuję jego treść.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym 

w celach wymienionych w Regulaminie.  

3. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 

- RODO, które nakłada szerszy obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych 

osobowych, niż dotychczas obowiązujące przepisy, informujemy, że administratorem Państwa 

danych osobowych jest Stowarzyszenie „Strefa Spotkań” w Stalowej Woli, z siedzibą przy ul.  

1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865-22-67-236, Regon 831222303. 



 

4. Państwa dane osobowe przekazywane są nam dobrowolnie. W zależności od rodzaju i zróżnicowania 

działań i wydarzeń Stowarzyszenia „Strefa Spotkań”, przy których przetwarzane są dane osobowe, 

niezbędne do świadczenia usług, realizacji zadania publicznego oraz innych aktywności, podawane 

są nam imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek. Wyszczególnione powyżej dane 

mogą być w zależności od potrzeby wymagane w całości bądź w części. Dane, które zbieramy (w 

tym dane osób poniżej 16 roku życia, przetwarzane za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów) są 

niezbędne do realizowania celów przetwarzania. Bez ich podania świadczenie, realizacja usług i 

statutowej działalności kulturalnej Stowarzyszenia „Strefa Spotkań” nie są możliwe.   

5. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach prowadzenia statutowych działań Stowarzyszenia 

„Strefa Spotkań”, działań marketingowych, sprawozdawczości oraz działań archiwalnych. 

6. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres 10 lat od momentu ich zarejestrowania lub 

dłużej, jeśli przepisy prawa lub uzasadniony interes Stowarzyszenia „Strefa Spotkań” tego wymagają 

(np. w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonaniem 

obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i 

rachunkowych). 

7. Twoje dane osobowe przekazane Stowarzyszeniu „Strefa Spotkań” są wykorzystywane w celu 

promocji wydarzeń w Strefie Spotkań. Nie przekazujemy żadnych danych do państw trzecich. 

8. Stowarzyszenie „Strefa Spotkań” mając na względzie bezpieczeństwo przekazanych nam danych 

osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych, sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza 

dostęp do danych w możliwie największym stopniu. 

9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.   - Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować do 

Inspektora Ochrony Danych pod adresem: kontakt@dmowskiego11.pl lub telefonicznie: 15 842 09 

50 w. 119 - Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 

przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do UIODO. 

 

 

…………………………………                         …..…………………………………………………. 

 (data i czytelny podpis)                                       (data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 


