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Umowa wolontariacka
UMOWA WOLONTARIACKA
zawarta w dniu ………………………….. roku pomiędzy Fundacją im. Zofii Kossak, ul. Stary Dwór 4, 43-436
Górki Wielkie, reprezentowaną przez: Małgorzatę Lipińską - Prezes Zarządu oraz Izabelę Strzebońską
- Sekretarza Zarządu, zwaną w dalszej części umowy „Korzystającym”
A Panią/Panem ..................................................................
zamieszkałą/ym…………………………………..………………………………………………………………………………………………,
PESEL ………………………………………………..
zwaną/ym w dalszej części „Wolontariuszem”
1. Wolontariusz zobowiązuje się do wykonywania następujących prac w Fundacji im. Zofii
Kossak:


2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

wsparcie przy organizacji wydarzeń kulturalnych odbywających się w ramach
Artystycznego Lata u Kossaków 2015,
 pełnienie dyżurów w Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich,
w dni wyznaczone przez Korzystającego, w tym oprowadzanie po wystawach stałych
i czasowych.
Rozpoczęcie wykonania prac strony ustalają na dzień …………………………………….
Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas określony tj. ……………………………………………….
Strony zgodnie ustalają, że umowa niniejsza obejmuje świadczenie o charakterze
wolontariackim, które ma charakter bezpłatny.
Korzystający zobowiązuje się do zwrotu wolontariuszowi wydatków, które ten poczynił w
celu należytego wykonania świadczenia w tym koszty podróży służbowych i diet na zasadach
wynikających z odrębnych przepisów.
Zwrot wydatków, o których mowa w punkcie 5. nastąpi w terminie 7 dni po otrzymaniu od
Wolontariusza stosownego rozliczenia wraz z dowodami poniesionych wydatków.
Korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania
świadczeń.
Wolontariusz jest zobowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście.
Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadków przy wykonywaniu prac
wymienionych w punkcie 1. umowy, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
Porozumienie może być rozwiązane z dwutygodniowym wypowiedzeniem.
Korzystający może wypowiedzieć porozumienie w trybie natychmiastowym
w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Wolontariusza obowiązków
wynikających z zawartego porozumienia.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

KORZYSTAJĄCY

…………………………………………

WOLONTARIUSZ

……………………………………….
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ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW)* na pracę wolontaryjną nieletniego
Czytelne podpisy obojga Rodziców/Opiekunów

…………………………………………

……………………………………….

*W przypadku istnienia jednego tylko prawnego opiekuna należy dopisać: „Jedyny opiekun dziecka”
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