REGULAMIN WOLONTARIATU PODCZAS OBOZU WOLONTARIACKIEGO W
ZABYTKOWYM PARKU W
GŁUCHOŁAZACH
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady Wolontariatu podczas Obozu wolontariackiego w zabytkowym
parku w Głuchołazach realizowanego w ramach Wolontariatu dla Dziedzictwa 2017. Obóz
dofinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
2. Organizatorem Wolontariatu podczas Obozu wolontariackiego w zabytkowym parku w
Głuchołazach jest Fundacja Benevolens z siedzibą w 48-340 Głuchołazy, ul. Lompy 1B,
telefon (77) 407 80 35, e-mail biuro@benevolens.eu, www.benevolens.eu.
3. Wolontariuszem jest osoba pełnoletnia, będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej, która
zgłosi się za pomocą formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie www.benevolens.eu.
4.Wolontariusz ochotniczo i nieodpłatnie wykonuje świadczenia na zasadach określonych w
ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003 r. nr
96 poz 873 z późn. zm.).
5. Miejscem realizacji obozu jest Park przy Górnym Stawie w Głuchołazach, wpisany do
rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 62/57 z dnia 22 listopada 1957 roku.
6. Obóz wolontariacki odbędzie się w dwu pięciodniowych turach. Pierwszy obóz w dniach
26.06.-30.06.2017 roku, drugi w dniach 25.09.-29.09.2017 roku.
§2
Rekrutacja i przygotowania wolontariuszy do realizacji zadań
1. Rekrutacja Wolontariuszy do udziału w Obozie wolontariackim w zabytkowym parku w
Głuchołazach odbywa się za pomocą formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie
www.benevolens.eu.
2. Rekrutacja Wolontariuszy będzie trwała od 18.04.2017 do 31.08.2017 roku.
3. Organizator zastrzega możliwość utworzenia grupy rezerwowej osób, które spełniły wymogi
uczestnictwa w Obozie, lecz nie zostały wybrane do uczestnictwa ze względu na ograniczoną
liczbę miejsc zgodnie z §2 pkt 3.
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4. Kandydaci zostaną zakwalifikowani do udziału w wolontariacie na podstawie jakości i
kompletności informacji zawartych w formularzu.
5. Decyzję o zakwalifikowaniu do Wolontariatu podejmuje Organizator.
6. Każdy Wolontariusz podpisze porozumienie wolontariackie z Organizatorem.
7. Zgłoszone formularze rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.
§3
Zasady współpracy i zobowiązania Organizatora
1. Za wykonywane przez Wolontariusza świadczenie w ramach Wolontariatu nie przysługuje
wynagrodzenie pieniężne.
2. Organizator finansuje koszty noclegu, wyżywienia i transportu Wolontariuszy. Transport
będzie rozliczany jedynie na podstawie biletów z miejsca zamieszkania do Głuchołaz i z
powrotem.
3. Organizator zapewnia Wolontariuszowi odpowiednie świadczenia w postaci odzieży i
obuwia ochronnego, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków NNW i koszty
leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków KL NNW, odpowiedniego przygotowania do
realizacji zadań oraz certyfikat i zaświadczenie po zakończeniu działań.
4. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Wolontariuszom bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy oraz odpowiedniej organizacji i dobrego środowiska realizacji działań
zaplanowanych w ramach Obozu wolontariackiego w zabytkowym parku w Głuchołazach.
5. Organizator zapewnia Wolontariuszowi bezpłatne atrakcje, m.in. możliwość zwiedzania
miasta z wykwalifikowanym przewodnikiem, uczestnictwa w wycieczce krajoznawczej po
Górach Opawskich oraz darmowe warsztaty dotyczące historii i ochrony konserwatorskiej.
6. Organizator będzie informował Wolontariuszy o wszelkich zmianach związanych z
realizacją obozu za pomocą strony internetowej www.benevolens.eu.
7. Do zadań Wolontariuszy należą:
a) udział w wykładach o dziedzictwie kulturowym, ochronie konserwatorskiej, historii terenu i
miasta Głuchołazy;
b) udział w wycieczkach krajoznawczych obejmujących zwiedzanie zabytków miasta i gminy
Głuchołazy;
c) udział w plenerze malarskim i zajęciach ceramicznych z gliną w zabytkowym parku;
d) prace porządkowe w zabytkowym parku (koszenie trawy, plewienie, cięcie drzewa, zbieranie
posuszu drzewnego);
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e) prace porządkowe i zabezpieczające przy zabytkowych budynkach (zabijanie otworów w
drzwiach i oknach, sprzątnie Sali balowej w jednym z budynków i terenu wokół niego);
f) drobne prace konserwacyjne przy małej architekturze w parku (odmalowywanie elementów
drewnianych, sprzątanie ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej);
g) udział w konkursie fotograficznym, pomoc w przygotowaniu albumu pamiątkowego.
8. Decyzję dotyczącą wyboru obszaru zadań dla Wolontariusza/y podejmuje Organizator.
9. Działaniami Wolontariuszy w trakcie Obozu w zabytkowym parku w Głuchołazach i
wydarzeń towarzyszących zarządza Organizator oraz wyznaczeni przez niego Koordynatorzy.
10. Organizator i Koordynatorzy uprawnieni są do wyznaczania nowych zadań
Wolontariuszom.
§4
Zobowiązania Wolontariusza
1. Wolontariusze zobowiązują się do zaakceptowania niniejszego Regulaminu, a także
Regulaminu Parku Przy Górnym Stawie w Głuchołazach.
2. Wolontariusze zobowiązani są do punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich
zajęciach Obozu wolontariackiego w zabytkowym Parku w Głuchołazach.
3. Wolontariusze zobowiązani są do stawienia się pierwszego dnia obozu do godziny 12.00 w
miejscu organizacji Obozu wolontariackiego.
4. Wolontariusze zobowiązani są do współpracy z Organizatorem wolontariatu,
Koordynatorami, uczestnikami wydarzenia i innymi Wolontariuszami z zachowaniem
wysokich standardów kultury osobistej, zaangażowania, wyrozumiałości i życzliwości.
5. Wolontariusze zobowiązani są do szanowania powierzonego im mienia należącego do
Organizatora.
6. Wolontariusze zobowiązani są do wykonywania osobiście poleceń Organizatora,
wyznaczonych przez niego Koordynatorów w zakresie realizacji powierzonych działań lub
podejmowania innych wynikających z bieżącej lub nieoczekiwanej sytuacji.
7. Wolontariusze zobowiązani są do informowania Organizatora o wszelkich czynnościach i
zdarzeniach mogących zakłócić przebieg Obozu wolontariackiego.
8. Wolontariusze zobowiązani są do szybkiego i niezwłocznego poinformowania Organizatora
o rezygnacji z udziału w Obozie wolontariackim wraz z pisemnym podaniem uzasadnienia
takiej decyzji, najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem obozu. W przypadku
nieuzasadnionej rezygnacji Wolontariusz zostanie obciążony kosztami udziału w obozie, w
kwocie 820,00 zł (słownie osiemset dwadzieścia 00/100 złotych).
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9. Wolontariusze zobowiązani są do wypełniania ankiet i innych dokumentów potrzebnych
Organizatorowi w celu późniejszego podsumowania Obozu wolontariackiego, w tym karty
pracy Wolontariusza.
10. Wolontariuszom zakazuje się spożywania alkoholu bądź innych używek oraz przebywania
pod wpływem alkoholu bądź innych używek na terenie Parku przy Górnym Stawie w
Głuchołazach w trakcie wykonywania zadań związanych z Wolontariatem.
11. W przypadku naruszenia jednego z przedstawionych w §4 pkt 1-10 zobowiązań
Wolontariusz zostanie odsunięty od udziału w Obozie wolontariackim,
a także
wykwaterowany z ośrodka wypoczynkowego.
12. W przypadku odsunięcia Wolontariusza od udziału w Obozie wolontariackim zostanie on
obciążony kosztem udziału w obozie, wynoszącym 820,00 zł (słownie osiemset dwadzieścia
00/100 złotych), który będzie musiał zwrócić w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia
zerwania porozumienia wolontariackiego.
13. Wolontariusz wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r.
poz. 1182), oraz wykorzystanie oraz przetwarzanie wizerunku, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631, z późn. zm.), celem zarchiwizowania przebiegu Obozu wolontariackiego w
zabytkowym parku w Głuchołazach oraz przygotowania rozliczenia i ewaluacji zadania
realizowanego w ramach konkursu Wolontariat dla Dziedzictwa 2017.
§5
Prawa Wolontariusza
1. Udział Wolontariusza w Obozie w zabytkowym parku w Głuchołazach jest bezpłatny.
2. Wolontariusz ma prawo do uzyskania informacji o przysługujących mu prawach i o
ciążących na nim obowiązkach.
3. Wolontariusz ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
4. Wolontariusz ma prawo do uzyskania pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń
wraz z określeniem ich zakresu.
5. Wraz z podpisaniem porozumienia o wykonywaniu prac Wolontariusz objęty jest
ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków.
6. Wolontariusz ma zapewniony nocleg oraz wyżywienie w trakcie trwania Obozu oraz
zagwarantowany zwrot kosztów transportu na miejsce realizacji obozu.
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§6
Postanowienia końcowe
1. Każdy wolontariusz składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i
zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, bez rygoru i
konieczności konsultowania ich z wolontariuszami.
3. Organizator będzie informował wolontariuszy o zaistniałych zmianach poprzez stronę
internetową www.benevolens.eu.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 26.06.2017 roku.
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