
 

REGULAMIN WOLONTARIUSZA 

Udział w wolontariacie podczas Międzynarodowych Zawodów organizowanych na Sopockim Hipodromie to 

niepowtarzalna okazja poczucia unikalnej atmosfery największej imprezy jeździeckiej w Polsce. To szansa poznania 

zawodów od strony logistycznej. To smak radości z sukcesu organizacyjnego. To okazja do zdobycia doświadczenia, 

możliwość sprawdzenia swoich umiejętności oraz dzielenia się wiedzą i pasją. Tak było podczas CSIO w roku 2017. 

 

W roku 2018 zapraszamy do programu Wolontariat (VS) podczas następujących zawodów: 

CIC 26-29 04;  CIC 03-06 05;  CSIO 14-16 06;  CSI 21-24 06;  CDI 29.06 – 01.07; CIC  07-09 09  

 

1. W programie może wziąć udział każdy kto zgłosił się poprzez formularz dostępny na 

http://www.hipodrom.sopot.pl/pl/imprezy/zawody/wolontariat , zgłaszając się do programu, zgłaszający 

oświadcza iż zapoznał się z regulaminem i go akceptuje. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć Regulamin 

podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych. 

2. Organizator zapewnia opiekę osoby pełnoletniej, wyżywienie i miejsce do rozstawienia namiotów.  

Wolontariusz:  

1) Działa na rzecz organizatora a nie w jego imieniu; 

2) Jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

3) Całkowicie odpowiada za swe czyny i poczynione szkody zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie;  

4) Działa dobrowolnie, świadomie i nieodpłatnie na rzecz innych podmiotów;  

5) Zobowiązany jest do starannego i sumiennego wykonywania swoich zadań; 

6) Powinien dołożyć wszelkich starań, aby należycie dbać o powierzony mu sprzęt oraz ogólnie pojęte miejsce 

świadczenia wolontariatu; 

7) Powinien mieć odpowiednie kwalifikacje, jeśli charakter wolontariatu tego wymaga; 



8) Zachowuje się kulturalnie, etycznie i w żaden sposób nie może dać powodu do jakiejkolwiek negatywnej oceny 

jego osoby; 

9) Jest pozytywnie nastawiony do ludzi w swym otoczeniu, jest pomocny i kontaktowy, działa pewnie i 

zdecydowanie; 

10) W trudnych sytuacjach działa spokojnie; 

11) Nie spóźnia się mając świadomość, że takim działaniem utrudnia innym wolontariuszom; 

12) Dba aby jego strój będący wizytówką Organizatora, był zawsze kompletny, czysty i schludny; 

13) Pamięta, że jest twarzą miasta i kraju będącego gospodarzem. 

3. Zgłaszając się do programu wolontariusz wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku – bez ograniczenia w 

zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. w publikacjach na 

billboardach, plakatach, w reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji, na stronach internetowych itp. 

 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hipodrom Sopot sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie  przy 

ulicy Polnej 1, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. nr 101 z 2002 r., 

poz. 926, z pózn. zm.). Oświadczam, iż zostałem poinformowany(a), że podanie moich danych osobowych jest 

dobrowolne, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych umieszczonych w zbiorze oraz ich 

poprawiania, a także prawo żądania usunięcia moich danych osobowych ze zbioru.  

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, przez Hipodrom Sopot sp. z o.o. 

z siedzibą w Sopocie  przy ulicy Polnej 1, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity Dz.U. nr 101 z 2002 r., poz. 926, z pózn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że znam przysługujące mi prawo do 

wglądu i poprawiania danych osobowych. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingowe. 

7. Składając podpis pod niniejszym regulaminem wolontariusz oświadcza, że został poinformowany o swoich prawach i 

obowiązkach.  

 

Przeczytałem i zrozumiałem      ……………………………………………………………………………. 

 Czytelny/-e podpis/-y* 

(*) Oświadczenie w imieniu osoby niepełnoletniej musi być podpisane przez obojga rodziców lub opiekuna prawnego. W przypadku braku podpisów obojga 

rodziców wymagane jest pisemne wyjaśnienie złożone przez osobę podpisującą oświadczenie.  


