Kwestionariusz osobowy wolontariusza sztabu WKNZ dla Finału WOŚP
Imię i Nazwisko……………….....................................................................

fotka złączona [ ]

PESEL .......................................…… data urodzenia ………..........… byłem już wolontariuszem [ ]
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ............................................................................................
Adres zamieszkania:
Dostarczyć fotkę
Ulica

........................................……..

Nr

……......…

Kod pocztowy

.…………………………….

Miasto

……………………………..

zdjęcie
lub
plik np. .jpg

…………......

Dane kontaktowe:
imię i nazwisko opiekuna w dniu finału (do 18 lat)
Nr tel.

.…………………………………….

e-mail

…………………………………….

.…………………….…………………
………........…................….………

tel.

Gdzie się uczysz lub pracujesz?

Dodatkowe pytanie

Nazwa placówki…………..........………….........................

W czym chcesz pomoc? (zaznacz)

.............................................................................................

..................................................

Ulica…………....………………………
Nr budynku ....……..

……………

Miejscowość …….…………………….
Kod pocztowy

…………………

zbierać pieniądze [ ]

pomóc przy organizacji [ ]

dyżur w sztabie

obsługa imprezy

[ ]

[ ]

Określ czas dyspozycji w godz. 6-10, 10-14, 14-18, 18-22
inne propozycje ...........................................................................

ZOBOWIĄZANIE
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to serce, zaufanie, pewność i radość. Chcę pomóc
Orkiestrze i zapewniam, że nie nadużyję jej zaufania. Przedstawię pełne rozliczenie, przekażę
Orkiestrze środki uzyskane na jej cel w dniu Finału. Każdą działalność na rzecz Orkiestry
najpierw uzgodnię z Orkiestrą lub sztabem Wodzisławski Klub Naszej Ziemi (000605)
ul. Jana 17 w Wodzisławiu Śląskim www.wosp.wodzislaw.org.pl.
Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych w zbiorze danych Fundacji
WOŚP oraz na korzystanie z nich zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z dn. 29.08.1997r..) oraz na publikację informacji o zebranej kwocie wolontariusza na
stronie sztabu. Zapoznałem się z dyrektywą nr 1.

podpis

26/4

# Po wprowadzeniu danych z ankiety do systemu elektronicznego będzie konieczne podpisanie
zobowiązania wygenerowanego z systemu wraz z pieczęcią z miejsca pracy lub szkoły.
Formularz dostępny pod adresem http://wb.pl/ftp/ankieta_wosp.doc

zobowiązania podpisane składamy w „Dziupli”

Dyrektywa nr 1

Się ma!
Nasz Sztab to: Wodzisławski Klub Naszej Ziemi nr 605
ul. Wiklinowa 22A 44-300 Wodzisław Śląski www.wosp.wodzislaw.org.pl
szef - Witold Bornikowski tel. 501 740 509
https://www.facebook.com/events/223350981427186/

Zbiórka odbędzie się 14 stycznia 2017 roku (niedziela).
Temat 26. Finału:
" Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków "
W dniu finału Sztab będzie miał swoją siedzibę w świetlicy Wodzisławskiej
Placówki Wsparcia Dziennego DZIUPLA ul. Św. Jana 17 (200 m od rynku).
Chętnych wolontariuszy zapisujemy do 12 grudnia. Ankiety kompletne
przyjmujemy do 10 grudnia. Obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy. Po tym
terminie będziemy przyjmować chętnych o ile zostaną wolne miejsca.
Zarejestruj się na stronie https://wolontariusze.wosp.org.pl lub za pomocą
ankiety (mile widziane w wersji elektronicznej .txt .DOC + foto.jpg)
Wysyłaj je na adres sztab @ wb.pl lub przynieś do naszej skrzynki kontaktowej
w DZIUPLI. Można też zostawić u koordynatorów z naszego sztabu.
Ankiety niepełne wypadają z kolejki.
NIKT nie będzie przypominał, że np.: nie dałeś/łaś zdjęcia.
Ankiety są do pobrania http://wb.pl/ftp/ankieta_wosp.doc lub *.pdf
Po wprowadzeniu danych z ankiety do systemu będzie konieczne wydrukowanie
i podpisane oświadczenia wraz z pieczęcią z miejsca pracy lub szkoły.
Jeśli jesteś osoba niepełnoletnią musisz nam podać imię i nazwisko rodzica lub
opiekuna wraz telefonem kontaktowym oraz poprosić o podpis pod
oświadczeniem.
Podpisane i podbite składać w Sztabie lub u Koordynatorów
Osoby, które zaznaczą chęć pomocy w pomoc przy organizacji, dyżurze w sztabie,
obsłudze imprezy proszone są o kontakt z Szefem sztabu.
Na początku stycznia odbędzie się obowiązkowe spotkanie z wolontariuszami.
Szef sztabu ma prawo nie przyjąć do grona wolontariuszy bez podania przyczyny.
Róbta co chceta, ale róbta
Szef Witold Bornikowski

