POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZEM
zawarte w dniu ………….. maja 2017 r. w Warszawie, pomiędzy:
Orkiestrą
Sinfonia
Varsovia,
z
siedzibą
w
Warszawie
przy
ul.
Grochowskiej
272
03-849 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Miasta st. Warszawy pod
numerem RIA/2/08, NIP – 5252414353, REGON - 141246217
reprezentowaną przez: Aleksandrę Kielan - Zastępcę Dyrektora
zwaną w dalszej części Korzystającym,
a
Panią/Panem ..........................................................., dowód osobisty/legitymacja szkolna nr: ........................, adres
zamieszkania: ................................................................................................ Pesel ............................, zwaną/ym w dalszej części
Wolontariuszem.
Korzystający oświadcza, że jest podmiotem na rzecz którego, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) mogą być wykonywane
świadczenia przez wolontariuszy. Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania powierzonych
niżej czynności.
Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności,
a także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń
Strony porozumienia uzgadniają, co następuje:
1.

Korzystający i Wolontariusz zawierają Porozumienie o współpracy w zakresie obsługi Nocy Muzeów na
Grochowskiej realizowanej w dniu 20 maja 2017 roku.

2.

Korzystający powierza wykonywanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie zobowiązuje się wykonać na
rzecz Korzystającego w ramach Porozumienia następujące świadczenia:
a. udzielanie informacji gościom / słuchaczom koncertów,
b. dystrybucja programów,
c. prace organizacyjne, według wymagań Korzystającego, związane z wydarzeniem,
d. praca przy warsztatach fotograficznych

3.

Rozpoczęcie wykonania świadczeń, o których mowa wyżej, Strony ustalają na dzień 20.05.2017 r. godz.14:00, a
zakończenie w dniu 20.05.2017 r. godz. 24:00. Miejsce wykonywania świadczeń: siedziba Orkiestry Sinfonia
Varsovia, ul. Grochowska 272, Warszawa.

4.

Strony zgodnie ustalają, że Porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze wolontarystycznym, które
ma charakter bezpłatny (bez wynagrodzenia). Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności
osobiście.

5.

Wolontariusz oświadcza, iż Korzystający poinformował Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa
związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

6.

Korzystający gwarantuje wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków przy
wykonywaniu świadczeń wymienionych w pkt. 2 Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

7.

Korzystający zapewnia Wolontariuszowi, w okresie o którym mowa w pkt. 3, do celów służbowych: koszulkę,
identyfikator oraz wstęp na koncerty.

8.

Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Korzystającym.

9.

Wolontariusz oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszego porozumienia, a w szczególności jego przedmiot,
stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy,

10.

Wolontariusz wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w pkt. 11, zawartych w niniejszym
Porozumieniu dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko.

11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie ma Ustawa Kodeks cywilny oraz Ustawa o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

12.

Wolontariusz oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach.
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13.

Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron za jednodniowym wypowiedzeniem. Porozumienie może
być rozwiązane przez każdą ze Stron bez wypowiedzenia z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny Strony uznają w
szczególności: naganne zachowanie wolontariusza, bycie pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

14.

Na wniosek Wolontariusza Korzystający jest obowiązany wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń
przez Wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń.

15.

Na prośbę Wolontariusza Korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez
Wolontariusza.

16.

Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

17.

Spory wynikłe ze stosowania Porozumienia rozstrzyga sąd powszechny.

28.

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Korzystającego i jednym dla
Wolontariusza.

KORZYSTAJĄCY

WOLONTARIUSZ
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