Regulamin uczestnictwa
w Dolnośląskim Forum Wolontariatu 2015
Organizator
1. Organizatorem Dolnośląskiego Forum Wolontariatu 2015 odbywającego się w ramach
Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu jest Partnerstwo na Rzecz Promocji i Rozwoju
Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” zwane dalej Organizatorem.
2. Organizator jest również właścicielem logotypu „Dolnośląski Festiwal Wolontariatu”.
3. W imieniu Organizatora decyzje wiążące w stosunku do uczestników podejmuje każdorazowo Lider
Partnerstwa.
Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikiem Dolnośląskiego Forum Wolontariatu może być wolontariusz/ka, koordynator/ka
wolontariatu, przedstawiciel organizacji/instytucji korzystającej z wolontariuszy oraz każda osoba
zainteresowana problematyką wolontariatu i aktywności społecznej.
2. Uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi pisemnej
zgody rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w Finale Festiwalu.
3. Udział w Finale Festiwalu jest bezpłatny.
4. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie w postaci 2 obiadów, 2 kolacji oraz
przerw kawowych.
5. Organizator nie zwraca kosztów podróży oraz kosztów poruszania się po Wrocławiu w trakcie
trwania Dolnośląskiego Forum Wolontariatu.
6. Organizator organizuje uczestnikom spoza Wrocławia zakwaterowanie podczas trwania
Dolnośląskiego Forum Wolontariatu:
a) Organizator przydziela miejsca noclegowe w pokojach konkretnym uczestnikom.
Przydzielonego miejsca w pokoju nie można zmienić bez zgody Organizatora.
b) Wszelkie uszkodzenia miejsc noclegowych powstałe przed przyjazdem Uczestnika winny być
niezwłocznie zgłoszone w recepcji Ośrodka zaraz po wejściu do pokoju. W przypadku
niezgłoszenia ww. uszkodzeń mogą one zostać zaliczone na poczet winy Uczestnika.
c) Organizator nie zapewnia pokrycia kosztów zakwaterowania.
d) Koszt noclegu wynosi 48 zł/os./dobę. Cena obejmuje śniadanie w formie bufetu szwedzkiego
z ciepłym dodatkiem każdego dnia i bufet kawowy dostępny przez całą dobę.
e) Za wszelkie szkody powstałe w miejscu noclegu w trakcie pobytu odpowiada Uczestnik.

Zgłoszenia
1. Aby zgłosić chęć uczestnictwa w Dolnośląskim Forum Wolontariatu należy wypełnić elektroniczny
formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: FORMULARZ.
2. W przypadku zgłaszania do udziału więcej niż jednego przedstawiciela organizacji/instytucji należy
wypełnić zgłoszenie dla każdej osoby oddzielnie.
3. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń nadesłanych w inny sposób niż poprzez ww. formularz
zgłoszeniowy.
4. Okres przyjmowania zgłoszeń: 4 listopada – 20 listopada 2015 r.
5. Uczestnicy są kwalifikowani do udziału w Dolnośląskim Forum Wolontariatu zgodnie z kolejnością
zgłoszeń.
6. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się na Dolnośląskie Forum Wolontariatu mają przedstawiciele
organizacji i instytucji organizujących Wydarzenia Lokalne w ramach Festiwalu.
7. W przypadku dużej liczby zgłoszonych osób z jednej instytucji Organizator ma prawo odmówić
zakwalifikowania wszystkich zgłoszonych osób oraz indywidualnie ustalić z daną instytucją
ostateczną ich liczbę.
8. Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie oraz e-mailowo o zakwalifikowaniu się do udziału
w Dolnośląskim Forum Wolontariatu.
9. Zakwalifikowani uczestnicy w terminie co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem Dolnośląskiego Forum
Wolontariatu otrzymają drogą e-mailową wszystkie niezbędne informacje dot. uczestnictwa.
10. Organizator dzieli uczestników na grupy warsztatowe zgodnie z kolejnością wpływania zgłoszeń.
W przypadku zapełnienia miejsc w danej grupie może przesunąć uczestnika do innej grupy
warsztatowej.
11. Zakwalifikowany uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Dolnośląskim Forum Wolontariatu
z powodów zależnych od uczestnika najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem Forum. W przypadku
powodów niezależnych od Uczestnika (np. choroba) rezygnacja jest możliwa najpóźniej
w przeddzień rozpoczęcia Forum.
12. W przypadku rezygnacji z udziału w Dolnośląskim Forum Wolontariatu zakwalifikowany Uczestnik
ma prawo zgłosić osobę, która będzie uczestniczyć w zastępstwie. W przypadku, gdy takiej osoby
nie zgłosi, Organizator zakwalifikuje Uczestnika znajdującego się na liście rezerwowej.
13. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności Organizator może obciążyć uczestnika kosztami
organizacji Dolnośląskiego Forum Wolontariatu (koszt wyżywienia, materiałów itp.).
14. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z prawem zachowanie podczas
Dolnośląskiego Forum Wolontariatu. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przez Uczestnika
zostaną wezwane odpowiednie służby.
Informacje o uczestnikach
1. Wysyłając zgłoszenie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
stowarzyszenie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu (Lidera
Partnerstwa) w celach rekrutacyjnych i informacyjnych o innych działaniach Stowarzyszenia,

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 z późn. zm.)
2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku przez Regionalne Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych (Lidera Partnerstwa) do celów promocyjnych w trakcie i po zakończeniu
Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.
3. Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego do udziału Dolnośląskim Forum
Wolontariatu jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

Informacje dodatkowe
1. Szczegółowych informacji na temat organizacji i przebiegu Dolnośląskiego Forum Wolontariatu
udziela od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00:
Radosław Bednarski
tel. (74) 665 11 11, 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

