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Plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk
wosp@wolontariatgdansk.pl
58 772 42 21

Chcesz zostać wolontariuszem 28 Finału WOŚP?
1. Przeczytaj uważnie Regulamin Wolontariusza.
Regulamin Wolontariusza 28.Finału WOŚP dostępny jest:
a) na stronie: https://www.wosp.org.pl/final/regulamin
b) w siedzibie Sztabu, która mieści się pod adresem:
Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Plac Solidarności 1, Gdańsk (pokój 3.27)
2. 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 28. Finałem WOŚP, zgodnie z przepisami z art. 13 ust.
1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Zgłoszenia indywidualne należy zgłaszać za pośrednictwem e-formularza:
FORMULARZ DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH: zgłoszenie do wolontariatu
4. Zgłoszenia grupowe (szkoły, grupy zorganizowane) należy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na stronie www Sztabu:
FORMULARZ DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH: wypełnij plik: Formularz dla szkół i grup
Wypełniony formularz i zdjęcia (patrz poniżej  pkt 5 i 6) wyślij na adres wosp@wolontariatgdansk.pl
5. Jeżeli zgłaszasz się po raz pierwszy, po wypełnieniu formularza w ciągu 3 dni prześlij 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 będą
odrzucane!!! Zdjęcie będzie zamieszczone na identyfikatorze.
6. Osoby, które kwestowały w poprzednich Finałach, po przyjęciu zgłoszenia przez Sztab otrzymają na adres mailowy i nr telefonu
KOD UWIERZYTELNIAJĄCY – kod ten należy przekazać do Sztabu w ciągu 3 dni drogą mailową na adres: wosp@wolontariatgdansk.pl
w treści maila podając imię i nazwisko wolontariusza oraz w/w kod – jest to niezbędne do ostatecznego zatwierdzenia zgłoszenia
wolontariusza w elektronicznej bazie wolontariuszy WOŚP.
7.

Po akceptacji zgłoszenia przez Sztab i Fundację WOŚP 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 opiekun prawny). Złożenie podpisu na Oświadczeniu kończy procedurę rejestracyjną.

8. Przed przesłaniem zgłoszenia NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE WPISANE DANE SĄ POPRAWNE.
9. Zgłoszenia z niekompletnymi lub błędnymi danymi (np. nr PESEL), bez zdjęć lub kodów będą automatycznie odrzucane.
10. Na zgłoszenia wolontariuszy (dane i zdjęcia) czekamy do 15.11.2019 lub do wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu się decyduje
kolejność i poprawność zgłoszeń.
11. Decyzja o akceptacji zgłoszenia wolontariusza podejmowana jest przez Szefa Sztabu, jest ona ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.

