Regulamin wolontariatu
realizowanego przez Orkiestrę Sinfonia Varsovia
podczas Nocy Muzeów na Grochowskiej
20 maja 2017 roku
1.

Organizatorem wolontariatu jest Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272, 03-849 Warszawa,
wpisana do Rejestru Instytucji Artystycznych prowadzonego przez m. st. Warszawy pod numerem
RIA/02/2008 zwanego dalej Korzystającym lub Organizatorem.

2.

Wolontariuszem jest każdy, kto świadomie i w sposób dobrowolny oraz bez wynagrodzenia angażuje się w
pracę podczas Nocy Muzeów na Grochowskiej i został zakwalifikowany przez Organizatora wydarzenia.

3.

Do kontaktu z Wolontariuszem i całości prac związanych z organizacją wolontariatu Organizator wyznacza
Koordynatora wolontariatu zwanego dalej Koordynatorem.

4.

Zakres prac oraz formy współpracy określa umowa między Wolontariuszem a Organizatorem, na rzecz
którego Wolontariusz zgadza się pracować woluntarystycznie - Porozumienie o współpracy z
wolontariuszem, zwane dalej Porozumieniem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.

5.

Wolontariuszem może być osoba pełnoletnia lub osoba, która ukończyła 16 rok życia i posiada zgodę
rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie wolontariatu na rzecz Korzystającego.

6.

Warunkiem uczestnictwa w wolontariacie jest przesłanie przez ochotnika wypełnionego formularza
zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz podpisanie z Organizatorem
Porozumienia.

7.

Organizator może przyjąć do wolontariatu podczas Nocy Muzeów na Grochowskiej maksymalnie 6 osób.

8.

Organizator może nie zakwalifikować ochotnika do wolontariatu w przypadku, gdy nie zostanie przez niego
dostarczony formularz zgłoszeniowy, zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, jeśli nie będzie on spełniał
wymagań Organizatora lub jeżeli liczba zgłoszeń będzie większa niż liczba miejsc.

9.

Wolontariat prowadzony jest w siedzibie Organizatora (ul. Grochowska 272, 03-849 Warszawa).

10. Wolontariusz zakwalifikowany do udziału w wolontariacie podczas Nocy Muzeów na Grochowskiej
zobowiązany jest do uczestniczenia w szkoleniu prowadzonym 12 maja 2017 roku w godzinach 18:00 19:00.
11. Wolontariusz zobowiązany jest do wykonywania świadczeń 20 maja 2017 roku w godzinach wcześniej
ustalonych z Koordynatorem wolontariatu.
12. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW Wolontariusza.
13. Organizator zapewnia koszulkę oraz identyfikator wolontariusza.
14. Organizator zapewnia wyżywienie Wolontariuszy w godzinach prowadzenia zajęć. Wyżywienie obejmuje
kanapki i napoje.
15. Wolontariusz zobowiązany jest do posiadania podczas zajęć odpowiedniego stroju wymaganego przez
Organizatora.

16. Wolontariusz wyraża nieodpłatną zgodę na utrwalenie wizerunku Wolontariusza (w formie zdjęć lub
filmów) oraz wykorzystanie tego wizerunku do czynów informacyjnych poprzez ich publikowanie na
stornie internetowej Orkiestry Sinfonia Varsovia oraz w mediach społecznościowych.
17. Wolontariusz zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz stosowania się do poleceń Koordynatora
wolontariatu.

