Regulamin Wolontariatu XXI Targów Pracy 2017 na Politechnice Poznańskiej
1. Organizatorem wolontariatu na rzecz XXI Targów Pracy jest Politechnika Poznańska.
2. Udział w wolontariacie jest dobrowolnym świadczeniem na rzecz XXI Targów Pracy, które
odbędą się 28-29 marca 2017 r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej przy ulicy
Piotrowo 2, Poznań.
3. Wolontariuszem może być osoba pełnoletnia – student/doktorant Politechniki Poznańskiej.
4. Strony zgodnie ustalają, że regulamin niniejszy obejmuje świadczenie o charakterze
wolontarystycznym, które ma charakter bezpłatny.
5. Aby zostać Wolontariuszem XXI Targów Pracy należy zarejestrować się na stronie
www.targipracy.put.poznan.pl najpóźniej do dnia 15.03.2017 r.
6. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do wolontariatu.
7. W

uzasadnionych

przypadkach

Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

odmowy

zarejestrowanej osobie udziału w XXI Targach Pracy w charakterze wolontariusza.
O akceptacji zgłoszenia wolontariusz zostanie poinformowany drogą mailową do 17.03.2017r.
8. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać świadczenia osobiście. Zakwalifikowani uczestnicy są
zobowiązani do wykonywania powierzonych im zadań z pełnym zaangażowaniem.
9. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie
wykonywanego wolontariatu.
10. Wolontariusz jest zobowiązany do przestrzegania godzin pracy zadeklarowanych podczas
rejestracji.
11. Wolontariusz jest zobowiązany do przestrzegania harmonogramu zadań, ustalonego przez
opiekuna.
12. Wolontariusz jest zobowiązany do założenia koszulki otrzymanej w pakiecie wolontariackim.
W celu ułatwienia identyfikacji treści wydrukowane na koszulce (logo Politechniki,
„Wolontariusz”) muszą być widoczne dla Wystawców i uczestników Targów.
13. Wolontariusz nie może być wykorzystywany do ciężkich prac fizycznych ani zagrażających
zdrowiu lub życiu. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, Wolontariusz ma obowiązek
odmówić wykonania pracy.
14. Wolontariusz

jest

zobowiązany

do

zapoznania

się

z

materiałami

szkoleniowymi

i informacyjnymi.
15. Wolontariusz jest zobowiązany do stawienia się na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie
się przed rozpoczęciem wolontariatu pod rygorem utraty statusu wolontariusza.
16. Wolontariusz zostanie przydzielony przez Organizatora do odpowiedniej grupy zadaniowej
(wydarzenia), z zastrzeżeniem możliwości przesuwania do innych grup.
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17. Organizator zapewni Wolontariuszowi :
 koszulkę ułatwiającą identyfikację przy pracy,
 identyfikator,
 posiłek regeneracyjny (śniadanie i/lub obiad w zależności od ilości godzin poświęconych
na wolontariat),
 zaświadczenie o wolontariacie,
 upominek firmowy.
18. Dojazd i zakwaterowanie Wolontariusz pokrywa we własnym zakresie.
19. Organizator

poinformuje

wolontariusza

o

zasadach

bezpiecznego

i

higienicznego

wykonywania świadczeń oraz takie warunki zapewnia.
20. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie ma Kodeks Cywilny oraz ustawa
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr
96 poz. 873 z późn. zm).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych
i informacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).
Zapoznałam/em się z Regulaminem Wolontariatu XXI Targów Pracy Politechniki Poznańskiej.
Akceptuję warunki Regulaminu Wolontariatu XXI Targów Pracy Politechniki Poznańskiej.
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