
 

 

REGULAMIN PROGRAMU WOLONTARIAT 
Strzegom Horse Trials 2015 

 
 
Zgłoszenia 
1. Zgłoszenia do Programu Wolontariatu należy przesyłać tylko i wyłącznie za pośrednictwem formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na stronie zawodów. 
2. Wolontariuszem może zostać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia. 
3. W następujących sytuacjach Organizator może odstąpić od wymagania pełnoletniości: 
a. niepełnoletnia  osoba bierze udział w programie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna 
b. niepełnoletnia osoba bierze udział w programie pod opieką innej pełnoletniej osoby  
i posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawych na udział w programie 
4. Każda osoba zakwalifikowana do Programu Wolontariatu zobowiązana jest to wpłaty zwrotnego wpisowego 
w wysokości 50 zł na konto Organizatora.  
5. Każda osoba zakwalifikowana do Programu Wolontariatu zobowiązana jest do kontaktu telefonicznego lub 
mailowego na dzień lub dwa przez przyjazdem do miasteczka zawodów oraz podania dokładnego terminu  
i godziny przyjazdu.  
6. Każda osoba zakwalifikowana do Programu Wolontariat jest zobowiązana do poinformowania Organizatora, 
o przewlekłych chorobach, na które cierpi oraz lekach które zażywa na stałe. 
7. Każda osoba zgłaszająca się do programu Wolontariat bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. 
 
Terminy 
1. Czas trwania Programu: 19-28.06.2015. 
Istnieje również możliwość przyjazdu na krótszy okres. Chętnych do pomocy przy zawodach, którzy dysponują 
większa ilością czasu zapraszamy jeszcze wcześnie, już od 15 czerwca 2015. 
2. Zgłoszenia: od 30.04.2015 do 31.05.2015. 
3. Ostateczne potwierdzenie udziału w Programie - do 31.05.2015. 
4. Bezwzględnie wymagane jest dotrzymanie terminów Programu Wolontariatu. 
5. Przyjazd lub wyjazd, bez wcześniejszego ustalenia z Organizatorem, w terminach innych niż określone przez 
Organizatora może skutkować wykreśleniem z Programu Wolontariatu. 
 
Sprawy porządkowe 
1. Prace i zadnia podczas Programu Wolontariatu przydzielane są na podstawie ankiet wypełnionych przez 
osoby zgłaszające się do Programu Wolontariatu oraz na podstawie posiadanego doświadczenia.  
2. Podczas Programu Wolontariatu każdy wolontariusz zobowiązany jest do codziennego noszenia odzieży 
przekazanej przez Organizatora. 
3. Wszelkie kwestie organizacyjne należy konsultować z koordynatorem Programu Wolontariatu SHT. 
4. W przypadku skarg ze strony przedstawicieli Organizatora i obsługi zawodów na wykonywanie powierzonych 
przez Koordynatora zadań lub niewłaściwe zachowanie Wolontariusz może zostać wykreślony z Programu 
Wolontariatu i usunięty w miasteczka zawodów. 

 

 

 


