Porozumienie o wykonywaniu
świadczeń wolontarystycznych przy
42. PKO Półmaraton Szczecin i Biegu Pirata
Zawarte w dniu __________________ w Szczecinie, pomiędzy:
1. Stowarzyszenie K2 Partners, ul. Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn, reprezentowanym przez Katarzyną
Kupis zwanym w dalszej części Koordynatorem Wolontariatu / Korzystającym, a
2. __________________________________________________
zwanym dalej Wolontariuszem,
zwanymi łącznie Stronami,
o następującej treści:
§ 1 Przedmiot porozumienia
1. Korzystający oświadcza, że jest podmiotem, na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28 ze zmianami)
mogą być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy.
2. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest dobrowolne, nieodpłatne wykonywanie przez Wolontariusza na
rzecz Korzystającego następnych czynności/ zadań (*nie dotyczy skreślić), zwanych dalej „Czynnościami”
m.in. wsparcie stref:
a. BIURO ZAWODÓW
b. STREFA STARTU
c. STREFA METY
d. STREFA CATERINGU
e. DEPOZYT
f. PUNKTY NAWADNIANIA
g. BIEG PIRATA – BIEG DZIECI
3. Czynności będą wykonywane przez Wolontariusza w trakcie wydarzenia sportowego pod nazwą 42. PKO
Półmaraton Szczecin lub Bieg Pirata.
4. Wolontariusz, czynności o których mowa powyżej, wykonywać będzie w dniu _________________, w
godzinach: pomiędzy _______________ , tak jak zostało to zgłoszone w formularzy rekrutacyjnym.
5. Wolontariusz zobowiązuje się stawić w dniu wykonywania Czynności o ustalonej godzinie na terenie
wydarzenia sportowego w wyznaczonym miejscu zbiórki – Centrum Wolontariatu:
a. Parking Kąpieliska Arkonka
b. Centrum Biegowe Run Expert CH Nowy Turzyn I piętro
§ 2 Obowiązki Korzystającego
1. Korzystający zobowiązuje się do:
a. zapewnienia Wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania czynności;
b. obowiązkowego ubezpieczenia Wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków przy
wykonywaniu Czynności przez Wolontariusza;
c. zapewnienia Wolontariuszowi co najmniej jednego posiłku (w przypadku wolontariatu dłuższego niż
4 godziny) oraz napoju;
d. udostępnienia Wolontariuszowi oficjalnego stroju Wolontariusza jeśli takiego nie posiada.
2. Na życzenie Wolontariusza, po prawidłowym wykonaniu Czynności przez Wolontariusza, Korzystający
wystawi Wolontariuszowi zaświadczenie (tylko w przypadku wykonywania czynności wolontariackich
minimum 6 godzin) o wykonaniu świadczeń określonych niniejszym porozumieniem (referencje) w
wyznaczonym przez Korzystającego terminie.
§ 3 Obowiązki Wolontariusza
1. Wolontariusz zobowiązuje się do:

a. przestrzegania Regulaminu udziału w wolontariacie dostępnego do wglądu u Koordynatora;
b. przestrzegania ustalonych z Korzystającym zasad wykonywania Czynności i obowiązków;
c. nie spożywania alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających, w trakcie wykonywania
Czynności ani nie pozostawania w trakcie Imprezy pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków
odurzających. W przypadku podejrzenia, iż Wolontariusz pozostaje pod wpływem alkoholu lub
środków odurzających, Korzystający ma prawo odsunąć Wolontariusza od wykonywania czynności;
d. niezwłocznego informowania Korzystającego o wszelkich nieprawidłowościach, jakie zauważy w
trakcie Imprezy w związku z wykonywaniem czynności;
2. Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście. Wolontariusz nie może powierzyć
wykonania Czynności innej osobie, bez pisemnej zgody Korzystającego.
3. Wolontariusz jest obowiązany w przypadku jego rezygnacji z powierzonych Czynności/ zadań w wyznaczonym
terminie do niezwłocznego zwrotu kompletnego oficjalnego stroju Wolontariusza.
§ 4 Oświadczenia
1. Wolontariusz oświadcza, iż stan jego zdrowia umożliwia mu wykonywanie obowiązków określonych niniejszą
Umową.
2. Wolontariusz oświadcza, że został poinformowany przez Korzystającego o przysługujących mu prawach i ciążących
obowiązkach.
3. Wolontariusz oświadcza, że został poinformowany przez Korzystającego o zasadach bezpiecznego i higienicznego
wykonywania Czynności oraz takie warunki zapewnia.
4. Wolontariusz zwalnia Korzystającego z pokrywania na zasadach dotyczących pracowników, kosztów podróży i diet
w związku z realizacją niniejszego porozumienia.
§ 5 Rozwiązanie porozumienia
Korzystający może rozwiązać porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia
obowiązków wynikających z porozumienia przez Wolontariusza, w szczególności w przypadku spożywania alkoholu lub
środków odurzających albo pozostawania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających w trakcie trwania
Imprezy.
§ 6 Odpowiedzialność
W przypadku wyrządzenia szkody przez Wolontariusza, Korzystający może dochodzić od Wolontariusza
odszkodowania.
§ 7 Poufność
Wolontariusz zobowiązuje się zachować w poufności treść niniejszego porozumienia oraz wszelkich informacji
poufnych, w których posiadanie wejdzie w związku z wykonywaniem Czynności. Stan obowiązku zachowania poufności
trwa do chwili ustania poufności informacji.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego, w
szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Strony będą dążyły do rozstrzygnięcia wszelkich sporów związanych z wykonywaniem niniejszego porozumienia w
drodze polubownej. Jeżeli rozstrzygnięcie sporów na drodze polubownej okaże się niemożliwe, sądem właściwym
do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy według siedziby Korzystającego.

Szczecin, dnia ___________________
______________________
Korzystający

______________________
Wolontariusz

