regulamin wolontariatu
13. festiwal lipa 2021
I.
1. Regulamin dotyczy współpracy między Stowarzyszeniem Zielona Lipa z siedzibą przy ul.
Piłsudzkiego 22, 87-600 Lipno, 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. Regulamin jest jednocześnie porozumieniem między stronami.
2. Wolontariat przy 13. Festiwalu Lipa 2021 jest dobrowolną inicjatywą skierowaną do wszystkich
osób, którym bliska jest idea Festiwalu oraz pragnących wspomagać tego typu wydarzenie kulturalne
w regionie.
3. Wolontariuszem/Wolontariuszką na 13. Festiwalu Lipa 2021 może być pełnoletnia osoba fizyczna
mająca pełną zdolność do czynności prawnych i zgadza się na wykonywanie świadczeń
wolontariackich na rzecz organizatora Festiwalu.
4. Aby zostać wolontariuszem na 13. Festiwalu Lipa 2021 należy do dnia 18.08.2021 wypełnić
formularz zgłoszeniowy na stronie www.zielonalipa.pl oraz pozytywnie przejść rozmowę rekrutacyjną
w ustalonym przez obie strony terminie.
5. Po zakończeniu rekrutacji wybrani kandydaci rozpoczną współpracę w oparciu o porozumienie
zawarte popomiędzy Wolontariuszem, a Organizatorem.
6. Wolontariusz współpracujący z Festiwalem nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę.

II.
1. Każdy Wolontariusz podpisujący porozumienie o współpracy w trakcie 13. Festiwalu Lipa 2021
zobowiązuje się do dyspozycyjności na czas Festiwalu, tj. w dniu 27.08.2021 oraz na okres przed i
po festiwalu ustalony z koordynatorem wolontariuszy.
2. Wolontariusz, który podpisze porozumienie o wolontariacie otrzyma identyfikator upoważniający go
do wykonywania czynności na terenie Festiwalu.
3. Szczegółowy zakres świadczeń wykonywanych przez Wolontariusza - czas pracy i zakres
obowiązków, ustalany będzie przez niego indywidualnie z Organizatorem

III.

1. Wolontariusz ma prawo do uzyskania informacji o przysługujących mu prawach i obowiązkach,
bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczeń oraz otrzymania na wyraźne
życzenie pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń z określeniem ich zakresu.
2. W czasie współpracy Wolontariusz jest zobowiązany do:


przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu Wolontariatu oraz wytycznych
Organizatora



godnego reprezentowania swoją postawą Stowarzyszenia Zielona Lipa



sumiennego wykonywania powierzonych obowiązków



noszenia identyfikatora 13. Festiwalu Lipa 2021



dbania o majątek powierzony przez Organizatora



w przypadku nieprzewidzianej nieobecności poinformowania Organizatora o niej

3. W czasie współpracy Organizator jest zobowiązany do:


poinformowaniu Wolontariusza o przysługujących mu prawach i powierzonych obowiązkach
oraz zapewnić dostępność tych informacji



udostępnieniu Wolontariuszowi regulaminu oraz zapoznania go z nim



zapewnieniu Wolontariuszowi identyfikatora

IV.
1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.z 2010r. Nr 234, poz.1536 ze zm.)
2. Osoby koordynujące wolontariuszy podczas 13. Festiwalu Lipa 2021 to Katarzyna Malinowska
(tel. 503561964) oraz Ania Sikorska (tel. 514901670).

_________________________
miejsce, data i podpis Wolontariusza

_________________________
miejsce, data i podpis Organizatora

