Regulamin Wolontariatu Nocy Naukowców 2019
na Politechnice Poznańskiej
1. Organizatorem wolontariatu na rzecz Nocy Naukowców 2019 jest Politechnika
Poznańska.
2. Udział w wolontariacie jest dobrowolnym świadczeniem na rzecz Nocy Naukowców
2019, która odbędzie się 27 września 2019 r. w Poznaniu na terenie Kampusu
Politechniki Poznańskiej.
3. Wolontariuszem może być pełnoletni student Politechniki Poznańskiej, a w
wyjątkowych sytuacjach także pełnoletnie osoby, które zostały przyjęte na studia na
Politechnice Poznańskiej na rok akademicki 2019/2020.
4. Aby zostać Wolontariuszem Nocy Naukowców 2019 należy zarejestrować się poprzez
formularz
elektroniczny
zamieszczony
na
stronie
internetowej
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemXpb84jRCAs57oH0dHjNNOypt4qh96B_f2nhoqvVC4DUNA/closedform najpóźniej do dnia 13

września 2019 r.
5. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do wolontariatu.
6. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy
zarejestrowanej osobie udziału w Nocy Naukowców w charakterze wolontariusza. Od
decyzji tej nie przysługuje odwołanie. O odmowie uczestnik zostanie powiadomiony
droga mailową do 17 września 2019 r.
7. Zakwalifikowani uczestnicy są zobowiązani do wykonywania powierzonych im zadań
z pełnym zaangażowaniem.
8. Wolontariusz jest zobowiązany do przestrzegania harmonogramu zadań, ustalonego
przez opiekuna.
9. Wolontariusz nie może być wykorzystywany do ciężkich prac fizycznych ani
zagrażających zdrowiu lub życiu. W takim przypadku Wolontariusz ma obowiązek
odmówić wykonania pracy.
10. Wolontariusz jest zobowiązany do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi i
informacyjnymi.
11. Wolontariusz jest zobowiązany do stawienia się na spotkaniu organizacyjnym, które
odbędzie się przed rozpoczęciem wolontariatu pod rygorem utraty statusu
wolontariusza.
12. Wolontariusz zostanie przydzielony przez Organizatora do odpowiedniej grupy
zadaniowej (wydarzenia), z zastrzeżeniem możliwości przesuwania do innych grup.
13. Dane kontaktowe Wolontariusza zostaną przekazane do osoby odpowiedzialnej za
konkretne zadania, do którego Wolontariusz się zarejestrował. Jeśli osoba
odpowiedzialna nie skontaktuje się z Wolontariuszem przed imprezą, niezależnie od
tego, Wolontariusz zobowiązany jest stawić się w miejscu i o czasie rozpoczęcia
zadania.
14. Organizator zapewni Wolontariuszowi :
-koszulkę Nocy Naukowców (wg rozmiarów wpisanych przy rejestracji) oraz
identyfikator

- materiały informacyjne
- kamizelkę ułatwiającą identyfikację przy pracy – dla Straży Studenckiej,
- posiłek regeneracyjny podczas Nocy Naukowców,
- zaświadczenie o wolontariacie.
15. Dojazd i zakwaterowanie Wolontariusz pokrywa we własnym zakresie.
16. Wysyłając zgłoszenie, osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do Wolontariatu na rzecz
Nocy Naukowców wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
rekrutacyjnych i informacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 1.
17. Zarejestrowanie się na wolontariat Nocy Naukowców 2019 oznacza zapoznanie się z
niniejszym Regulaminem wraz z załącznikiem, jego akceptację oraz zgodę na
przestrzeganie jego zapisów.

Prosimy o przemyślane zgłoszenia do wolontariatu Nocy Naukowców!!!

