Porozumienie
o wykonywaniu świadczeń wolontariackich
zawarte w dniu …………………. roku w Katowicach, pomiędzy niżej wymienionymi stronami:
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach ul. Warszawska 19, 40 – 009 Katowice, KRS: 0000290674,
NIP 6342662552, REGON: 240780638, reprezentowane przez: Członka Zarządu, Paulinę Loskę, zwanym dalej KORZYSTAJĄCYM
a
imię i nazwisko …………………………………….……………………………………………………………………………………
adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………….
data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………………………………….
zwana/zwanym dalej WOLONTARIUSZEM
Wstęp
Korzystający oświadcza, że jest podmiotem, na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie mogą być wykonywane przez wolontariuszy świadczenia.
Porozumienie dotyczy działań związanych z organizacją i obsługą Drużynowych Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce Silesia 2021, zwanych dalej
WYDARZENIEM, odbywających się na terenie miasta Katowice, Chorzowa oraz lotnisk Kraków - Balice i Katowice - Pyrzowice w dniach 17.05 01.06.2021 r. Głównym organizatorem Wydarzenia jest Stadion Śląski Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, zwana dalej ORGANIZATOREM.
Korzystający odpowiada za organizację i koordynację wolontariatu przy Wydarzeniu.
Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje i spełnia wymagania niezbędne do wykonywania powierzonych czynności.
Wolontariusz oświadcza, że jego stan zdrowia, zarówno psychiczny jak i fizyczny pozwala na wykonywanie powierzonych czynności.
Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, nieodpłatne wykonywanie czynności, a także biorąc pod uwagę
charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń, Strony porozumienia uzgadniają, co następuje:
§1
Korzystający powierza Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie podejmuje się wykonania na rzecz Korzystającego zadań podczas
DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW EUROPY W LEKKOATLETYCE SILESIA 2021.
2. Do zadań wolontariusza mogą należeć działania związane ze:
a. opieką nad drużyną jako Team Attache
b. administracją zawodów - m. in. wprowadzanie danych osobowych zawodników do systemu
c. strefą zawodów - m. in. przygotowywanie stadionu do bezpiecznego przeprowadzenia zawodów
d. strefą medyczną - m. in. wsparcie w kontroli antydopingowej
e. strefą marketingu - m. in. pakiety powitalne, wsparcie trybuny prasowej
f. strefą vip - m. in. pomoc podczas ceremonii otwarcia oraz zakończenia
g. strefą logistyczną - m. in. pomoc w hotelach
h. strefą akredytacji - m. in. przygotowanie i wydawanie akredytacji
i. strefą transportu - m. in. pomoc w koordynacji transportu zawodników
3. Pracę Wolontariuszy koordynuje osoba wskazana przez Korzystającego bądź Organizatora.
§2
1. Strony Umowy uzgadniają, że świadczenia określone w § 1 ust. 2 będą wykonywane w dniach 17.05 - 01.06.2021 r. .
2. Świadczenia wykonywane będą na terenie miast Katowice lub Chorzów, lotnisko Katowice - Pyrzowice oraz Kraków - Balice oraz w innych miejscach
wskazanych przez Korzystającego.
3. Korzystający zapewnia Wolontariuszowi przygotowanie niezbędne do profesjonalnego i bezpiecznego wykonywania świadczeń, o których mowa
w § 1.
§3
Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu:
1. Wolontariusz jest zobowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście.
2. Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia.
§4
1. Korzystający oświadcza, że poinformował Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwie związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz
o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
1.

2.
3.

Wolontariuszowi przysługuje ubezpieczenie NNW podczas wolontariatu.
Wolontariusz wyraża zgodę na przeprowadzenie badania na obecność wirusa Covid.
§5
1. Wolontariusz oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w odniesieniu do wykonywanych świadczeń określonych
w niniejszym porozumieniu. Administratorem danych Wolontariusza jest Korzystający, dane będą przetwarzane w związku z wykonywanym
wolontariatem podczas Drużynowych Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce Silesia 2021, będą przechowywane nie dłużej niż do 31.12.2021 r. Dane
Wolontariusza nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (np. profilowania). Ponad to, wolontariusz ma prawo do:
żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych; żądania ich sprostowania; żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
żądania przeniesienia danych;
2. Wolontariusz oświadcza, że wyraża zgodę
na wykonywanie zdjęć i materiałów filmowych związanych z jego udziałem
w Wydarzeniu. Wyraża również zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku przez Korzystającego,
w związku z udziałem w Wydarzeniu i wykonywaniem świadczeń wolontariusza.
§6
Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyskał w trakcie i w związku z wykonywaniem świadczeń u
Korzystającego.
§7
Wolontariusz ma obowiązek dbać i być odpowiedzialnym za powierzone mu narzędzia i urządzenia. Wolontariusz ponosi odpowiedzialność za
zniszczone lub utracone mienie Korzystającego. W przypadku, gdy Wolontariusz pobrał swój zestaw wolontariusza i nie stawił się w miejscu i w czasie
wykonywania zadania, Wolontariusz ma obowiązek oddać otrzymane wyposażenie.
§8
1. W terminie nie późniejszym niż jeden miesiąc od daty zakończenia wykonywania świadczeń Wolontariusz otrzyma od Korzystającego certyfikat
zaświadczający o udziale w wolontariacie.
2. Wolontariusz może w okresie do 6 miesięcy od dnia zakończenia wolontariatu zwrócić się do Korzystającego z prośbą
o wydanie pisemnej opinii o wykonywaniu przez niego świadczeń.
§9
Za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem świadczeń określonych w porozumieniu strony odpowiadają na zasadach określonych ustawie z
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem oraz przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zastosowanie
będą miały przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.
§ 11
Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Strony oświadczają, że w razie sporu na tle realizacji niniejszej umowy dążyć będą do rozstrzygania polubownego, a w razie braku porozumienia spór
będzie rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Korzystającego.
§ 13
1. Strony ustalają możliwość jednostronnego rozwiązania Porozumienia za jednodniowym uprzedzeniem przez każdą ze Stron. Rozwiązanie
porozumienia wymaga złożenia, przez stronę rozwiązującą, oświadczenia o rozwiązaniu porozumienia. Oświadczenie to może być złożone w formie
papierowej lub elektronicznej.
2. Z chwilą rozwiązania Porozumienia w trybie określonym w pkt. 1 § 14 Wolontariusz traci możliwość korzystania ze świadczeń zawartych w § 4 i 5
niniejszego porozumienia, co oznacza również obowiązek zwrotu Korzystającemu otrzymanego wyposażenia najpóźniej w dniu wygaśnięcia
Porozumienia.
§ 14
Wolontariusz dobrowolnie zwalnia korzystającego z obowiązku pokrycia kosztów dojazdu na wydarzenie i spotkania.
§ 15
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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