Regulamin Projektu wolontariatu miejskiego
“Wspieram Wrocław”

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady projektu wolontariatu miejskiego “Wspieram Wrocław”.

2. Organizatorem Projektu “Wspieram Wrocław” jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego,
a nadzór merytoryczny sprawuje jego dział - Miejskie Centrum Wolontariatu.

3. Celem Projektu “Wspieram Wrocław” jest wzrost zainteresowania wolontariatem mieszkańców
Wrocławia oraz profesjonalizacja organizowania i koordynowania wolontariatu w strukturach miejskich.

4. Uczestnictwo w Projekcie “Wspieram Wrocław” jest bezpłatne i dobrowolne.

5. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Prawa autorskie do koncepcji Projektu “Wspieram Wrocław” chronione są przepisami ustawy
o prawie autorskim i stanowią własność Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 23.07.2015 r.
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§2

Definicje

1.

Projekt

“Wspieram

Wrocław”

-

cykliczny

projekt

wolontariatu

miejskiego,

zakładający

kilkumiesięczne zaangażowanie grupy wolontariuszy w działania na rzecz Wrocławia w miejscu, czasie
i na zasadach określonych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

2. WCRS – Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) jest jednostką budżetową Gminy
Wrocław. Miejskie Centrum Wolontariatu podlega administracyjnie, budżetowo i organizacyjnie pod
WCRS. Osobą reprezentującą WCRS w Projekcie “Wspieram Wrocław” jest pracownik WCRS
wyznaczony przez dyrektora WCRS, czuwający nad prawidłową realizacją założeń Projektu “Wspieram
Wrocław”,

odpowiedzialny

za

pilnowanie

zgodności

działań

Uczestników,

Korzystających

oraz

Koordynatora z Regulaminem, zwany dalej Kierownikiem Projektu.

3. Serwis internetowy – serwis należący do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego dostępny
pod adresem www.wolontariat.wroclaw.pl, w którym w odpowiedniej zakładce zawarte są informacje
dotyczące Projektu “Wspieram Wrocław”, dane na temat warunków uczestnictwa w Projekcie
“Wspieram Wrocław” oraz system rekrutacji i administrowania danymi uczestników. Szczegółowe
zasady rejestracji i korzystania z serwisu internetowego stanowi Regulamin korzystania z serwisu
internetowego

WCRS

-

Miejskiego

Centrum

Wolontariatu,

dostępny

pod

linkiem:

http://wolontariat.wroclaw.pl/regulamin

4. Uczestnik – jest to osoba fizyczna (wolontariusz), która poprzez akceptację Regulaminu i przejście
procedury rekrutacyjnej, uczestniczy w Projekcie “Wspieram Wrocław” na zasadach określonych
w Regulaminie.

5. Kandydat na uczestnika - zarejestrowany Uczestnik serwisu internetowego, posiadający swoje Konto
wypełnione danymi osobowymi, zainteresowany uczestnictwem w Projekcie “Wspieram Wrocław”.
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6. Korzystający – pracownik WCRS lub innej upoważnionej jednostki budżetowej Gminy Wrocław,
odpowiedzialny

za

przygotowanie

zadań

dla

Uczestników,

przestrzegający

Standardów

Pracy

z Uczestnikami Projektu “Wspieram Wrocław”, stanowiących Załącznik nr 2 do Regulaminu.

7. Koordynator - osoba odpowiedzialna za całość Projektu “Wspieram Wrocław”, działająca na zlecenie
WCRS, dbająca o przestrzeganie Standardów Pracy z Uczestnikami oraz organizująca poszczególne
elementy Projektu “Wspieram Wrocław”.

8. Kwestionariusz - formularz znajdujący się w serwisie internetowym jako obowiązkowy element
rekrutacji uczestników do Projektu “Wspieram Wrocław”.

9. Rekrutacja - proces przystąpienia do Projektu “Wspieram Wrocław”, polegający na rejestracji
w serwisie internetowym, wypełnieniu kwestionariusza oraz załączenia aktualnego CV a także
pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

10. Karta pracy wolontariusza - dokument stanowiący rozliczenie czasu pracy i zadań wykonywanych
przez Uczestników, który po zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu stanowi podstawę do wydania
zaświadczenia o ukończeniu Projektu “Wspieram Wrocław”. Wzór karty pracy Wolontariusza stanowi
Załącznik nr 4.

11. Regulaminem jest niniejszy Regulamin.

§3

Założenia i elementy Projektu “Wspieram Wrocław”

1. Udział każdego Uczestnika w Projektu “Wspieram Wrocław” jest bezpłatny, dobrowolny i możliwy po
pozytywnym przejściu procesu rekrutacji, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie.
Maksymalna liczba uczestników oraz inne warunki uczestnictwa w każdej edycji Projektu “Wspieram
Wrocław” są określane w serwisie internetowym.
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2. Udział w rekrutacji do Projektu “Wspieram Wrocław” jest jednoznaczny z wyrażeniem przez
Kandydata na Uczestnika, a w przypadku pozytywnego przejścia rekrutacji - Uczestnika - zgody
na akceptację niniejszego Regulaminu oraz Regulamin korzystania z serwisu internetowego WCRS Miejskiego Centrum Wolontariatu w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie.

3. Każdy Uczestnik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Projektu “Wspieram Wrocław”
poprzez złożenie Koordynatorowi rezygnacji według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 w formie
pisemnej. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie “Wspieram Wrocław” przed jego ukończeniem jest
jednoznaczna z utratą korzyści, które przysługują Uczestnikom, w tym z brakiem możliwości
otrzymania certyfikatu potwierdzającego ukończenie udziału w Projekcie “Wspieram Wrocław”.

4. Szczegóły dotyczące warunków ukończenia udziału w Projekcie określa Porozumienie o uczestnictwie
w Projekcie wolontariatu miejskiego „Wspieram Wrocław” stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.

5. W przypadku rażącego łamania postanowień Regulaminu, łamania powszechnie obowiązujących
przepisów

prawa,

zasad

współżycia

społecznego

lub

działa

na

szkodę

innych

Uczestników

i Korzystających, uzasadnionego interesu WCRS oraz podmiotów trzecich, Kierownik Projektu może
zawieszać (na czas wyjaśnienia sprawy) lub bezpowrotnie usuwać Uczestników z Projektu “Wspieram
Wrocław”.

§4

Ochrona danych osobowych

1. W związku z uczestnictwem w Projekcie “Wspieram Wrocław” gromadzone i przetwarzane są dane
osobowe

jego

Uczestników,

podawane

przez

Uczestników

wyłącznie

w

sposób

dobrowolny.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych jest dyrektor WCRS.
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§5

Zmiany Regulaminu

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez
Kierownika Projektu, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci
ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Informacja o dokonaniu zmian w Regulaminie zostanie wysłana do Uczestników na adres poczty
email podany podczas rejestracji.

3. Po ukazaniu się na stronie głównej serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych
w serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Uczestnik powinien niezwłocznie zapoznać się ze
zmianami, gdyż zalogowanie do serwisu po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptacją nowej
treści Regulaminu przez Uczestnika.

4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Uczestnik powinien powstrzymać się
od zalogowania

do

serwisu

i

niezwłocznie

złożyć

Koordynatorowi

rezygnację

według

wzoru

stanowiącego Załącznik nr 3 w formie pisemnej.

§6

Postanowienia końcowe

1. WCRS nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Projektu “Wspieram Wrocław” oraz
zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym
podmiotom

trzecim

bez

podstawy

prawnej

nakazującej

WCRS

takie

działanie

i

zapewnia

o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności
w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi
na jej podstawie.
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2. Zabronione jest bez zgody WCRS wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne
wykorzystywanie w całości lub we fragmentach danych lub innych treści wykorzystywanych w Projekcie
“Wspieram Wrocław”, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
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