
 

Dnia _________________________r. w  _________________________,

pomiędzy Stowarzyszenie ULTRA WAY ,84

Stowarzyszenie ULTRA WAY zwanym w dalszej części

 

Panią/Panem ___________________________________ dowód osobisty / legitymacja

 

szkolna nr ___________________________________

 

adres zamieszkania: _____________

 

tel. Kontaktowy ___________________________________ (wolontariusz)

 

tel. Kontaktowy ___________________________________ (ICE w razie wypadku)

Wolontariuszem, 

zostało zawarte porozumienie następującej treści:

1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie organizacji 

Biegowego ULTRA WAY. 

2. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia do świadc

organizacji Festiwalu Biegowego ULTRA WAY.

3. Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień 22.05.2021 roku

a zakończenie na 05.06.2021 roku.

4. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze

wolontarystycznym, które ma charakter bezpłatny.

5. Korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania

6. Wolontariuszowi przysługuje ubezpieczenie

wymienionych w pkt. 2 Porozumienia, na zasadach wynikających z

7. Wolontariusz może powierzyć wykonanie zadania innej osobie, lecz w pełni odpowiada

porozumienia. 

 

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Z WOLONTARIUSZEM

FESTIWALU BIEGOWEGO

ULTRA WAY 

28 - 29 MAJ 2021 

Dnia _________________________r. w  _________________________, 

pomiędzy Stowarzyszenie ULTRA WAY ,84-207 Bojano, UL. Józefa Wybickiego 38, 

Stowarzyszenie ULTRA WAY zwanym w dalszej części Korzystającym, a 

Panią/Panem ___________________________________ dowód osobisty / legitymacja 

szkolna nr ___________________________________,  

_____________________________________________________________________

tel. Kontaktowy ___________________________________ (wolontariusz) 

tel. Kontaktowy ___________________________________ (ICE w razie wypadku), zwaną/ym w dalszej czę

zostało zawarte porozumienie następującej treści: 

Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie organizacji 

Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia do świadc

Festiwalu Biegowego ULTRA WAY. 

Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień 22.05.2021 roku 

a zakończenie na 05.06.2021 roku. 

Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze

lontarystycznym, które ma charakter bezpłatny. 

Korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania

ntariuszowi przysługuje ubezpieczenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu

2 Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

Wolontariusz może powierzyć wykonanie zadania innej osobie, lecz w pełni odpowiada

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

Z WOLONTARIUSZEM 

FESTIWALU BIEGOWEGO 

 

 reprezentowaną przez 

_____________________________________________________________ 

zwaną/ym w dalszej części 

Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie organizacji Festiwalu 

Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia do świadczenia pomocy przy 

Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze 

Korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania świadczeń. 

z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia 

odrębnych przepisów. 

Wolontariusz może powierzyć wykonanie zadania innej osobie, lecz w pełni odpowiada za wykonanie 



8. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie 

wykonywanego porozumienia. 

9. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma Kodeks Cywilny 

oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

10. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron w terminie 7 dni. 

11. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

___________________________                                                       __________________________ 
KORZYSTAJĄCY                                                                                     WOLONTARIUSZ 

 

 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody  

na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku* 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 administratorem danych jest Stowarzyszenie ULTRA WAY, 84-207 Bojano, ul. Józefa Wybickiego 38 
 dane będą przetwarzane wyłącznie do celów promocji Festiwalu Biegowego ULTRA WAY oraz realizacji 

działań wolontarystycznych i promocji idei wolontariatu, 
 dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją i promocją 

Festiwalu Biegowego ULTRA WAY oraz  działań wolontarystycznych, 
 mam prawo dostępu do treści danych i ich poprawienia, 
 podanie danych jest dobrowolne, 
 mam prawo żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swą szczególną 

sytuację, 
 mam prawo sprzeciwu wobec przekazywania moich danych osobowych innemu administratorowi 

danych. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka poprzez wykorzystanie zdjęć 
z jego udziałem i publikację na stronach internetowych Festiwalu Biegowego ULTRA WAY oraz na innych 
portalach oraz publikacjach i prezentacjach wyłącznie w celach informacyjnych i promocji Festiwalu 
Biegowego ULTRA WAY  oraz wolontariatu. 
 
 
 
 

______________________________                                                           ______________________________ 
                  data                                                   WOLONTARIUSZ 
 
 

 

⃰ Zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 922) 


