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Regulamin Zapisów Wolontariuszy  
  
1.  Zapisy  dla wolontariuszy chcących kwestować podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  w 

Bydgoszczy będą w pierwszej kolejności przyjmowane tylko i wyłącznie od grup zorganizowanych tzn. Szkół, 
Uczelni, ZHP, Stowarzyszeń, Fundacji, Młodzieżowych Domów Kultury itp. 

 
2. Grupa zorganizowana kwestująca musi mieć pełnoletniego opiekuna ,  który ponosi 

odpowiedzialność za wszystkie działania tej grupy. 
 

2. Jeden opiekun przypada na grupę nie większą  niż 30 osób. Z jednej placówki tzn. Szkół, Uczelni, ZHP, 
Stowarzyszeń, Fundacji, Młodzieżowych Domów Kultury itp. może być maksymalnie do 30 osób.  
 

3. Opiekun wypełnia  formularz zgłoszeniowy  swojej grupy wolontariuszy. Podaje w nim wszystkie 
niezbędne dane wolontariuszy zgodne ze stanem faktycznym na podstawie dowodu tożsamości. 
 

4. Opiekun grupy wypełnia oświadczenie w ,którym podaje wszystkie swoje dane ze stanem faktycznym na 
podstawie dowodu tożsamości oraz że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za działania zgłoszonych osób 
do kwestowania. 

 
5. Opiekun grupy wraz z składaniem formularza zgłoszeniowego, oświadczenia musi również złożyć 

opinie weryfikacji osób będących w grupie. Opinia taka powinna być wystawiona i  potwierdzona 

przez władze statutowe danej instytucji. Opinia weryfikacyjna pozytywna każdego wolontariusza 
jest warunkiem uczestnictwa wolontariusza w kwestowaniu. 

 
6. Opiekun grupy pobiera określoną liczbą zobowiązań dla swojej grupy zobowiązując się że zostaną podpisane 

przez rodziców lub prawnych opiekunów osób niepełnoletnich , osoby pełnoletnie podpisują się pod 
zobowiązaniem tylko i wyłącznie jeżeli w chwili podpisu ukończyły 18 rok życia ,a nie do dnia w którym 
odbywa się Finał. Na zobowiązaniach musi też być przystawiona pieczątka przez władze statutowe danej 
instytucji 

 
7. Opiekun grupy odbierze gotowe identyfikatory w terminie podanym przez Sztab W.O.Ś.P. 

 

8. Opiekun grupy wraz ze swoja grupą rozlicza się w banku Mbank Grodzka 19/21 w Bydgoszczy  dniu finału 
W.O.Ś.P. Podczas rozliczenia puszka wolontariusza musi posiadać plomby zabezpieczające oraz być w 
nienaruszonym stanie.  

 
9. O tym która grupa dostanie ankiety decyduje kolejność dostarczenia kompletnych dokumentów    
      czyli data złożenia formularza zgłoszeniowego. 

 
10. Liczba miejsc jest ograniczona. 

 
11. Sztab zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby wolontariuszy na grupę oraz do wycofania 
      zgłoszenia grupy bez podania przyczyny. O tym fakcie opiekun grupy zostanie poinformowany. 

 
12. Sztab zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wszystkich osób zgłoszonych jako wolontariuszy na Policji  

 lub w ich Szkole, Uczelni, Stowarzyszeniach , Fundacjach , Młodzieżowych Domach Kultury itp. 
 

13. Opiekun grupy i grupa w chwili zgłoszenia do kwestowania zgadza się na warunki wyżej 
      wymienionego regulaminu. 

 
14. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 Listopada do 30 Listopada. 

 

15. Oryginały kompletnych zgłoszeń należy złożyć w  siedzibie Regionalnego Sztabu  Wielkiej  
      Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bydgoszczy .  
       
 
 

 

………………………………………………………………. 
                                                                                                                   (podpis opiekuna grupy)    


