27. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

Chcesz zostać wolontariuszem?
1. Przeczytaj uważnie Regulamin Wolontariusza*. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne
z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem do ich przestrzegania, a także z wyrażeniem zgody na
gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych na potrzeby współpracy z Fundacją WOŚP
i Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku w związku z 27.Finałem WOŚP, zgodnie z przepisami ustawy z dn.
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE – RODO.
* z Regulaminem Wolontariusza 27.Finału WOŚP można zapoznać się:
a)na stronie:
https://static.wosp.org.pl/trunk/uploaded/sended/files/strony/final/27/regulamin_wolontariusza_27.final_pdf.pdf
b) w siedzibie Sztabu, która mieści się pod adresem:
Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Plac Solidarności 1, Gdańsk (pokój 3.27)
2. Zgłoś chęć zostania wolontariuszem/-szką podczas 27.Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za pośrednictwem
formularza:
FORMULARZ DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH: https://docs.google.com/forms/d/1wG9rKVh7Nd2uZpTsz3QVN04juAniFyozZZ4z-N03uI/edit
FORMULARZ DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH: https://docs.google.com/forms/d/1drcBHO2VkMPtNs5HfaCm2EOk1DTiXvjYlXJG8C7kjg/edit
3. Po wypełnieniu formularza niezwłocznie należy przesłać swoje zdjęcie na adres wosp@wolontariatgdansk.pl , w tytule
maila wpisując hasło 'zdjęcie WOŚP' oraz "imię i nazwisko".
WAŻNE! Zdjęcie musi spełniać następujące warunki: format JPG, wymiary min. 800x600 pikseli, zdjęcie musi
przedstawiać całą twarz. Plik należy podpisać imieniem i nazwiskiem. Zgłoszenia bez zdjęcia lub ze zdjęciami
niespełniającymi określonych wymagań nie będą brane pod uwagę.
4. Przed przesłaniem zgłoszenia PROSZĘ UPEWNIĆ SIĘ, ŻE WPISANY NR PESEL JEST POPRAWNY.
Zgłoszenia z błędnym nr PESEL są automatycznie odrzucane przez system i ze względu na ograniczenia czasowe
oraz duża liczbę chętnych nie będzie możliwości ich weryfikacji w późniejszym terminie.
5. Na zgłoszenia wolontariuszy (dane i zdjęcia) czekamy do 23.11.2018 lub do wyczerpania miejsc. Proszę pamiętać,
że liczba miejsc jest ograniczona , nie ma możliwości rezerwacji miejsc. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność
i poprawność zgłoszeń.
6. Decyzja o akceptacji zgłoszenia wolontariusza podejmowana jest przez Szefa Sztabu, jest ona ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.
7. Po zaakceptowaniu zgłoszenia wolontariusza zostaniesz poinformowany/-a drogą mailową o terminie, w którym
możliwe będzie stawienie się w biurze Sztabu celem podpisania Oświadczenia Wolontariusza (w przypadku osób
niepełnoletnich Oświadczenie Wolontariusza musi podpisać także opiekun prawny).
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