
Regulamin rekrutacji i udziału  
w wolontariacie Festiwalu “Miasto Poezji” 

 

§ 1. INFORMACJA O FESTIWALU 

1. Organizatorem Festiwalu “Miasto Poezji” jest Ośrodek “Brama Grodzka -         
Teatr NN” a jego Realizatorem jest Dom Słów. 

2. Festiwal jest płaszczyzną do rozmów o poezji, spotkań z poetami, ale też            
różnorodnych działań społeczno-artystycznych popularyzujących poezję.  

3. Tegoroczna edycja Festiwalu odbędzie się na terenie Lublina w terminie 21-24           
maja 2020 r. 

4. W ramach Festiwalu osoby zainteresowane działaniami wolontariackimi będą        
mogły zaangażować się w działalność następujących grup zadaniowych: biuro         
festiwalowe, terytoria poezji, edukacja, małe miasto poezji, grupa medialna. 

§ 2. UCZESTNICY WOLONTARIATU 

1. Grupę docelową wolontariatu stanowią mieszkańcy Lublina i regionu        
lubelskiego w wieku 16-65 lat. 

2. Członkami grupy docelowej mogą być zarówno osoby uczące się, pracujące,          
nieaktywne zawodowo i bezrobotne. 

§ 3. ZASADY REKRUTACJI WOLONTARIUSZY 

1. Rekrutacja do wolontariatu odbędzie się w okresie od 21 lutego do 15 marca             
2020 r. 

2. Zgłoszenie chęci udziału w projekcie odbywa się poprzez wypełnienie         
formularza w wersji elektronicznej znajdującego się pod adresem:        
https://forms.gle/cdmDrhbjdLyVMBCN7. 

3. Osoby zakwalifikowane do wolontariatu są zobowiązane dostarczyć do        
Koordynatora wolontariatu w terminie pierwszego spotkania poprawnie       
wypełnionej i podpisanej umowy o współpracy zwanej również        
porozumieniem wolontariackim. 

4. O zakwalifikowaniu do wolontariatu decydować będzie Koordynator       
wolontariatu w oparciu o nadesłane zgłoszenia i liczbę dostępnych miejsc w           
poszczególnych grupach zadaniowych. 

5. W przypadku większej liczby chętnych osób utworzona zostanie lista         
rezerwowa. 

6. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez        
osoby zakwalifikowane na ich miejsce wprowadzone zostaną osoby z listy          
rezerwowej. 

https://forms.gle/cdmDrhbjdLyVMBCN7


7. Koordynator wolontariatu może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć       
termin składania dokumentów. 

8. Koordynatorem wolontariatu z ramienia Domu Słów Ośrodka “Brama        
Grodzka - Teatr NN” jest Monika Czapka, e-mail:        
monika.czapka@tnn.lublin.pl, tel.: 81 534 52 33 

§ 4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Lista osób, które zakwalifikowały się do programu oraz informacja o liście           
rezerwowej zostaną przekazane uczestnikom naboru drogą elektroniczną lub        
telefonicznie najpóźniej w terminie do 18 marca 2020 roku. 

2. W razie rezygnacji z udziału w wolontariacie, na jego miejsce zostanie           
przyjęta osoba z listy rezerwowej wg kolejności zgłoszeń. 

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZY 

1. Każdy uczestnik wolontariatu ma prawo do: 
● uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach przygotowujących do       

działań realizowanych w poszczególnych grupach zadaniowych, 
● wsparcia ze strony wyznaczonego Koordynatora, który będzie       

nadzorował i doradzał w zakresie obowiązków Wolontariusza/ki, 
● otrzymania pisemnych podziękowań za udział w wolontariacie, 
● realizacji praktyk studenckich w ramach wolontariatu. 

2. Każdy uczestnik wolontariatu zobowiązuje się do: 
● złożenia poprawnie wypełnionej i podpisanej umowy o współpracy, 
● wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych        

w trakcie odbywania wolontariatu, 
● przestrzegania niniejszego regulaminu, 
● uczestnictwa w co najmniej 4 dyżurach i/lub działaniach przed         

Festiwalem, jeśli chce dodatkowo otrzymać imienne zaświadczenie o        
uczestnictwie w wolontariacie np. dla celów stypendialnych, 

● bieżącego informowania Koordynatora wolontariatu o wszystkich      
zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w wolontariacie. 

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wolontaraicie, Wolontariusz/ka        
zobowiązuje się dostarczyć informacje o tym fakcie telefonicznie, osobiście         
bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej do Koordynatora Wolontariuszy        
w najwcześniejszym możliwym terminie.  

4. Organizator i Realizator zastrzegają sobie prawo skreślenia Wolontariusza/ki  
z listy uczestników wolontariatu w przypadku niestosowania się do         
Regulaminu bądź naruszenia zasad współżycia społecznego. 
  

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 



 

1. Wolontariusz/ka jest zobowiązany/a do respektowania zasad niniejszego       
regulaminu. 

2. Dokumenty zgłoszeniowe w imieniu osoby, która nie ukończyła 18 roku życia           
powinny być podpisywane przez przedstawiciela ustawowego (rodziców,       
opiekunów prawnych). 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają       
przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, 
w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Uczestnictwo w wolontariacie jest równoznaczne z udzieleniem zgody na         
nagrywanie, fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu zdjęć        
oraz wykorzystywanie wizerunku uczestnika dla celów publikacjach m.in. na         
stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych Organizatora  
i Realizatora. 

5. Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych               
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) informujemy, iż           
Administratorem danych osobowych uczestników wolontariatu jest Ośrodek       
“Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie z siedzibą w przy ul. Grodzkiej 21,              
20-112 Lublin. Dane osobowe uczestników wolontariatu przetwarzane będą w         
związku z jego organizacją oraz w celach statystycznych i marketingowych i           
nie będą udostępniane innym podmiotom. Uczestnik posiada prawo dostępu         
do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

6. Organizator i Realizator wolontariatu zastrzegają sobie prawo zmian        
Regulaminu na skutek zmian w przepisach, bądź innych uzasadnionych         
okoliczności. 
 

 

Lublin, 21.02.2020 r. 

 
 


