
 

REGULAMIN PROGRAMU WOLONTARIAT  
 

I SŁUŻEWIECKIE ZAWODY W DYSCYPLINIE SPORTOWE RAJDY KONNE 
 
1. Organizatorem Programu Wolontariat I służewieckie Zawody w Dyscyplinie Sportowe 
Rajdy Konne jest Polska Akademia Jeździecka. 
  
2. W Programie Wolontariat I służewieckie Zawody w Dyscyplinie Sportowe Rajdy Konne, 
zwanym dalej Programem Wolontariat, mogą uczestniczyć tylko osoby, zwane dalej 
Wolontariuszami, które poprawnie wypełniły deklarację udziału w Programie. 
 
3. Zgłoszenia do udziału w Programie Wolontariat przyjmowane są drogą elektroniczną na 
adres e-mail koordynatora (daria.drzewiecka@paj.com.pl) do 27.07.2018r. 
  
4. Udział w Programie Wolontariat jest dobrowolnym świadczeniem na rzecz Polskiej 
Akademii Jeździeckiej, w związku z wydarzeniem I służewieckie Zawody w Dyscyplinie 
Sportowe Rajdy Konne Program Wolontariat, które odbędzie się w dniach 10-11.08.2018r. w 
Warszawie. 
  
5. Wolontariuszem może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i posiada pisemną 
zgodę rodzica lub prawnego opiekuna. 
  
6. Wolontariusz zakwalifikowany do Programu Wolontariat jest zobowiązany do 
poinformowania Organizatora, o przewlekłych chorobach, na które cierpi oraz lekach, które 
zażywa na stałe. 
  
  
7. Wszelkie kwestie organizacyjne i techniczne należy konsultować z Koordynatorem 
Programu Wolontariat. 
  
8. Organizator zapewni Wolontariuszowi: 
- koszulkę, ze znakiem ułatwiającym identyfikację podczas świadczeń, którą 
Wolontariusz zobowiązany jest nosić w trakcie wykonywania świadczeń; 
- jeden posiłek regeneracyjny w ciągu dnia oraz produkty na śniadanie i kolację; 
- ubezpieczenie w okresie trwania Programu Wolontariat; 
- szkolenie. 
  
9. Dojazd Wolontariusz pokrywa we własnym zakresie. 
  
10. Po zakończeniu Programu wolontariusz otrzymuje zaświadczenie o udziale  
w Programie Wolontariat. 
  
11. Każda osoba zgłaszająca się do programu Wolontariat bierze w nim udział na 
własną odpowiedzialność i zobowiązuje się do poinformowania organizatora o swojej 
ewentualnej rezygnacji do 31 lipca. 
  
12. Osoba wypełniająca Deklarację Programu Wolontariat wyraża zgodę na przetwarzanie 
jego danych osobowych w celach rekrutacyjnych i informacyjnych, zgodnie z ustawa z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  
z późn. zm.)., zgodnie z polityką RODO zamieszczoną na stronie organizatora 
www.paj.com.pl. 
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