STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI HORYNIECKIEJ
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37-620 Horyniec-Zdrój
e-mail:spzh@horyniec.net
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WWW.SPZH.PL
Horyniec-Zdrój, 04.09.2021 r.
Ogłoszenie o naborze na wolontariat
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej poszukuje wolontariuszy, którzy są
zainteresowani świadczeniem wolontariatu w okresie 16-18 września 2021 r. w ramach
realizacji zadania „Zabytkowy Cmentarz w Horyńcu-Zdroju -ratujmy od zapomnienia”
dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu
„Wspólnie dla Dziedzictwa”.
1. Kto może zostać wolontariuszką/wolontariuszem?
Wolontariuszką/wolontariuszem może być osoba pełnoletnia. Liczą się dobre chęci oraz
zaangażowanie.
2. Główne obowiązki wolontariusza:
Wykonanie prac porządkowych na zabytkowym cmentarzu w Horyńcu-Zdroju pod
nadzorem uprawnionego konserwatora zabytków (koordynatora wolontariatu),
a w szczególności:
-

zbieranie śmieci,
usuwanie chwastów, samosiejek,
koszenie trawy,
czyszczenie mechaniczne nawierzchni projektowanych alejek z osadów, mchów i
porostów,

Wolontariuszom zostaną zapewnione bezpieczne warunki wykonywania świadczeń.
3. Termin
Prace porządkowe zaplanowane są do wykonania w ciągu jednego dnia (5 godz.)
w godzinach między 13:00 a 18:00. O dokładnym terminie prac (ze względu na warunki
organizacyjne i pogodowe), wybrani Wolontariusze zostaną powiadomieni telefonicznie lub
e-mail, z odpowiednim wyprzedzeniem..
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Podpisane zgłoszenie z klauzulą dotyczącą wyrażania zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
5. Korzyści dla wolontariusza:

-

porozumienie wolontariacie (wzór stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia);
satysfakcja z pracy;
możliwość uzyskania zaświadczenia o odbyciu wolontariatu;

Wolontariat jest okazją do zapoznania się z cennymi pracami bruśnieńskich rzeźbiarzy w
formie unikalnych nagrobków zachowanych na cmentarzu w Horyńcu Zdroju, jednak nie
zawsze zauważanymi i docenianymi przez lokalną społeczność. Zaangażowanie w prace
wolontariacką na rzecz ich zachowania pomoże zwrócić uwagę i docenić rolę tych
obiektów w lokalnym pejzażu kulturowym. oraz zwrócić uwagę na konieczność troski o ich
zachowanie. Nagrobki o dużej wartości historycznej i artystycznej, często pozbawione
opieki rodziny są elementem pamięci zbiorowej jak również identyfikacji z miejscem dla
obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców
Dla wolontariuszy przewidziany jest catering w trakcie prac porządkowych
Jak można zgłosić się do wolontariatu?
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby zainteresowanej, nr dowodu
osobistego, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail. oraz
następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi Horynieckiej podanych przeze mnie danych osobowych w celu
związanym z zawarciem i realizacją Porozumienia o wykonywaniu świadczeń
woluntarystycznych dla zadania „Zabytkowy Cmentarz w Horyńcu-Zdroju – ratujmy
od zapomnienia”
Podpisane zgłoszenia zawierające ww. dane (w formie skanu lub zdjęcia zgłoszenia)
należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2021 (wtorek) do godz.
12:00., drogą elektroniczną na adres: spzh@horyniec.net.. W tytule maila należy napisać
„Zgłoszenie - Wolontariusz”. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo kontaktu w
sprawie podpisania Porozumienia z wybranymi osobami w tym samym dniu..

Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. ą Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Horynieckiej (zwane dalej Stowarzyszeniem), z siedzibą w Horyńcu-Zdroju, ul. Jana III
Sobieskiego 4.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu zawarcia Porozumienia o
wykonywaniu świadczeń woluntarystycznych: zadanie „Zabytkowy Cmentarz w
Horyńcu-Zdroju – ratujmy od zapomnienia” w ramach Programu „Wspólnie dla
dziedzictwa” Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy)
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, instytucja
ubezpieczeniowal – oraz Instytucja Zarządzająca Programem, tj. Narodowy Instytut
Dziedzictwa w celach kontroli, monitoringu i audytu Programu.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny
do zrealizowania ww. celów, przy czym Zgłoszenie jest niszczone po upływie 4 miesięcy
od daty zgłoszenia. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń
gospodarczych dla celów rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane
przez Stowarzyszenie tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek
Stowarzyszenia do posiadania dokumentu tych zdarzeń.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia
o ich ochronie.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie
skutkować brakiem możliwości zawarcia Porozumienia o wolontariackiej.
9. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości odbycia
wolontariatu/praktyki absolwenckiej. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane
zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Załącznik nr 2 do ogłoszenia
POROZUMIENIE
O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH (WZÓR)

zawarte w dniu .................... w Horyńcu-Zdroju pomiędzy:
Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Horynieckiej z siedzibą w Horyńcu-Zdroju. KRS nr
0000216620 reprezentowanym (ną) przez ..
1.....................................................................
2…………………………………………………………………..
zwanym(ną) dalej Korzystającym,
a
Panią/Panem ..................................................., dowód osobisty nr .............................................,
adres zamieszkania: ................................................, zwaną/ym w dalszej części Wolontariuszem.
Porozumienie jest realizowane w ramach Programu „Wspólnie dla dziedzictwa”, Zadanie pn.
„Zabytkowy cmentarz w Horyńcu-Zdroju- ratujmy od zapomnienia” dofinansowanego ze środków
Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
§ 1.
Korzystający powierza wykonywanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie podejmuje się
wykonania na rzecz Korzystającego następujących czynności: Wykonanie prac porządkowych
pod nadzorem uprawnionego konserwatora zabytków: zbieranie śmieci, usuwanie chwastów,
samosiejek, koszenie trawy, czyszczenie mechaniczne nawierzchni projektowanych alejek
z osadów, mchów i porostów, "porządkowanie" obiektów do celów fotograficznych.
§ 2.
1. Strony Umowy uzgadniają, że czynności określone w § 1 będą wykonywane w okresie od
...................... do .......................
2. Miejscem wykonywania czynności będzie .Cmentarz Komunalny w Horyńcu-Zdroju
(zabytkowa część)
§ 3.
Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu:
1. Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście.
2. Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia.

§ 4.
1. Korzystający ma obowiązek ubezpieczyć Wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Wolontariusz przedstawi Korzystającemu potwierdzenie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.
(dobrowolne)

§ 5.
Korzystający zobowiązuje się do zwrotu wolontariuszowi wydatków, które ten poczynił w celu należytego
wykonania świadczenia, w tym kosztów podróży służbowych i diet na zasadach wynikających z odrębnych
przepisów. Zwrot wydatków nastąpi po otrzymaniu od Wolontariusza stosownego rozliczenia wraz z
dowodami poniesionych wydatków.

§ 6.
Korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania świadczeń.

§ 7.

Wolontariuszowi przysługuje

zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu czynności

wymienionych w §1 na zasadach wynikających z odrębnych przepisów w przypadku wolontariatu
trwającego powyżej 30 dni.
§ 8.

Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie
wykonywanego porozumienia.
§ 9.
1.

Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron za 3-dniowym

wypowiedzeniem.

2.

Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron bez wypowiedzenia z ważnych
przyczyn.
§ 10.

1. Wolontariusz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Ziemi Horynieckiej, ul. Jana III Sobieskiego 4, 37-620 Horyniec-Zdrój oraz przekazywanie danych w
celach kontroli, monitoringu i audytu do Instytucji Zarządzającej Programem, tj. Narodowego Instytutu
Dziedzictwa.
2. Wolontariusz oświadcza, że zapoznał się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści jego danych
i możliwości ich poprawiania .

3. Wolontariusz oświadcza, że jest świadomy, iż jego zgoda na przetwarzanie danych może być odwołana
w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem tych danych.

§ 11.
W sprawach nieuregulowanych

porozumieniem zastosowanie ma kodeks cywilny oraz Ustawa

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 12.
Spory wynikłe ze stosowania umowy rozstrzyga Sąd powszechny w trybie postępowania cywilnego.

§ 13.
Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14.
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

KORZYSTAJĄCY

WOLONTARIUSZ

