§1
Wolontariat jest dobrowolną i nieprzymuszoną inicjatywą projektu Plaża Open skierowaną
dla:
- dzieci w wieku od 12 lat,
- młodzieży licealnej,
- studentów,
- dorosłych.
§2
Udział w wolontariacie jest dobrowolny i bezinteresowny.
§3
Pracę wolontariuszy kieruje oraz nadzoruje koordynator ds. wolontariatu, który jest również
członkiem Komitetu Organizacyjnego projektu Plaża Open.
§4
Teren działalności wolontariatu jest tożsamy z terenem działalności projektu Plaża Open i
obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
Wolontariusz pracuje ochotniczo oraz bez wynagrodzenia pieniężnego chyba, że umowa
między nim a osobą odpowiedzialną za jego pracę stanowi inaczej.
§6
Podstawą pracy wolontariusza podczas projektu Plaża Open, jest umowa współpracy zwana
dalej "Porozumieniem o wykonaniu świadczeń wolontarystycznych"
§7
Wolontariuszem podczas projektu Plaża Open może zostać każda osoba, która zawrze z
organizatorem Porozumienie o wykonaniu świadczeń wolontarystycznych oraz otrzyma
identyfikator wolontariusza.
§8
Warunkiem udziału w wolontariacie osób nieletnich (poniżej 18 lat) jest uzyskanie pisemnej
zgody prawnego opiekuna i przedstawienie go koordynatorowi ds. wolontariatu przed
podpisaniem Porozumienia o wykonaniu świadczeń wolontarystycznych.

§9
Kandydat na wolontariusza przed wstąpieniem w kręgi wolontariatu jest zobowiązany do
zaakceptowania i podpisania ankiety/zaświadczenia (o zachowaniu i odpowiedzialności).
§10
Porozumienie o wykonaniu świadczeń wolontarystycznych jest zawierane między
wolontariuszem a koordynatorem wolontariatu, bądź osobą upoważnioną przez Głównego
Organizatora projektu Plaża Open, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
§11
W przypadku podpisywania Porozumienia o wykonaniu świadczeń wolontarystycznych
konieczne jest ukazanie dokumentu tożsamości.
§12
Przed podpisaniem Porozumienia o wykonaniu świadczeń wolontarystycznych kandydat
zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Wolontariatu. Wszelkie niejasności
wynikające z postanowień Regulaminu kandydat proszony jest zgłaszać do koordynatora
wolontariatu lub innej osoby upoważnionej.
§13
Wolontariusz zgadza się na wpisanie do bazy danych projektu Plaża Open i wyraża zgodę na
otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o kolejnych akcjach dla wolontariuszy.
§14
Wolontariusz zachowuje się przyjaźnie, etycznie i w żaden sposób nie może dać powodu do
jakiejkolwiek negatywnej oceny jego osoby.
§15
Wolontariusz całkowicie odpowiada za swoje czyny.
§16
Wolontariusz działa na rzecz projektu Plaża Open, a nie w jego imieniu.
§17
Porozumienia o wykonaniu świadczeń wolontarystycznych zawierane jest na czas określony.
Podczas jego trwania wolontariusz jest zobowiązany do wykonywania zadań opisanych w §23

§18
Wolontariusz po podpisaniu porozumienia otrzymuje za pokwitowaniem tzw. „pakiet
turniejowy” zawierający koszulkę, smycz oraz identyfikator. Poza tym wolontariusz
otrzymuje:
- wodę mineralną Jurajska
- poczęstunek żywnościowy
- zestaw gadżetów sponsora
- ubezpieczenie OC NNW
- wstęp na Plaża After Party (w przypadku pełnoletności)
§19
Porozumienia o wykonaniu świadczeń wolontarystycznych może zostać rozwiązane przez
obie strony. Następuje ono w przypadku:
- naruszenia regulaminu wolontariatu
- naruszenia warunków umowy
- nie wykonanie pracy
- rezygnacji wolontariusza – po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie koordynatora, z
którym współpracuje.
Konsekwencją rozwiązania Porozumienia o wykonaniu świadczeń wolonarystycznych jest
brak możliwości otrzymania zaświadczenia o odbyciu wolontariatu oraz konieczność zwrotu
pakietu turniejowego.

§20
Konsekwencją złamania regulaminu wolontariatu jest natychmiastowe anulowanie
Porozumienia o wykonaniu świadczeń wolontarystycznych.
§21
Wolontariusz po wypełnieniu zadań wynikających z Porozumienia o wykonaniu świadczeń
wolontarystycznych otrzymuje pisemne zaświadczenie o wykonywanych świadczeniach
potwierdzone przez Głównego Organizatora oraz Miasto Partnerskie projektu.
§22
- Wolontariusz wykonuje swoje obowiązki w oparciu o podpisaną umowę wolontariatu, która
określa warunki współpracy oraz miejsce i czas wykonywania zadań.
- Bezpośrednim przełożonym wolontariusza jest koordynator wolontariatu.

- Wolontariusz wykonuje wszystkie prace związane z realizacją zadań pod kierunkiem
koordynatora i jest zobowiązany do wykonywania jego poleceń w tym zakresie.
- Wolontariusz nie może wykonywać zadań, które nie zostały ujęte w umowie lub do których
nie został upoważniony przez koordynatora.
- Wszelkie wątpliwości dotyczące wykonywanej pracy wolontariusz powinien zgłaszać
koordynatorowi wolontariatu.
§23
Wolontariusz zobowiązany jest do wykonywania poniższych zadań:
-związane z obsługą boisk
a) Sędzia stolikowy/Statystyk- prowadzenie statystyk i protokołu, kontrola wyniku na
tablicy punktowej
b) Scoreboard keeper- obsługa tablic punktowych
c) Ballboy/Ballgirl- podawanie piłek na boisku
d) Wyrównywacze piasku - osoby z grabkami dbający o właściwy stan boiska przed, w
trakcie (między setami) jak i po meczu
-związane z miasteczkiem Plaża Open
a) osoba do pomocy w Strefie Animacji (pomoc przy organizowaniu zabaw dla dzieci i
publiczności)
b) osoba opiekująca się Strefą Historii
c) pomocnik Sędziego Głównego
d) osoby do pomocy doraźnej
-związane z montażem i demontażem miasteczka Plaża Open
a) Montaż scenografii – boiska, uzbrojenie trybuny, miasteczko (flagi, pneumatyka, przyłącza
elektryczne, namioty, dekoracja oraz strefy)
b) Montaż bannerów reklamowych na bandach przy boisku oraz na barierkach
wygrodzeniowych wokół miasteczka
c) Okablowanie miasteczka i zabezpieczenie przyłączy elektrycznych
d) Montaż band odgradzających boiska (słupków na banery wokół niecki oraz ram
banerowych zamontowanych pomiędzy boiskami)

§24
Każdy wolontariusz na czas trwania turnieju objęty jest ubezpieczeniem od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
§25
Wolontariusz oświadcza, że podejmuje pracę by nieść pomoc innym, nabywać wiedzę i nowe
umiejętności, podejmuje ją dobrowolnie.
§26
Koordynator wolontariatu przed rozpoczęciem turnieju przeprowadza szkolenie
przygotowujące wolontariuszy do wykonywania powierzonych im zadań, a w trakcie turnieju
koordynuje ich pracę.
§27
Wolontariusz ma obowiązek stawienia się na miejscu rozgrywania turnieju 30 minut przed
rozpoczęciem rozgrywek danego dnia (w załączniku planowany program turnieju). W trakcie
trwania rozgrywek wolontariusze wykonują zadania rotacyjnie. Konkretne ustalenia
dotyczące każdego turnieju zostaną poczynione na spotkaniu organizacyjnym.
§28
Wolontariusz zobowiązany jest do dbałości o powierzone mienie i sprzęt stanowiące własność
Plaża Open i używanie ich zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku stwierdzenia zaniedbań
w tym zakresie i wynikającego z nich zaginięcia lub zniszczenia sprzętu, wolontariusz może
być obciążony kosztami zakupu lub naprawy.
§29
Celami wolontariatu są: pomoc organizatorom wydarzenia, poprawienie wrażliwości
społecznej,
nabycie nowych umiejętności, znaczący wpis w CV.
§30
Osoby, które chciałyby podjąć współpracę z Plaża Open w ramach wolontariatu mogą to
zrobić poprzez wypełnienie ankiety i przesłanie dokumentów dostępnych na stronie
www.plazaopen.pl, zakładka Organizatorzy/Wolontariat, na adres mailowy:
wolontariat@bdbevent.pl lub przez konto Wolontariusz Plaża Open na portalu Facebook.
§31

Wolontariusz zobowiązany jest do promowania projektu, w którym uczestniczy, pośród
społeczeństwa, korzystając ze wszystkich dostępnych mu źródeł.
§32
Do niezbywalnych uprawnień wolontariusza należą:
-prawo do informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi
świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami oraz o przysługujących mu
prawach i ciążących obowiązkach
-bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym - w
zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem - odpowiednie
środki ochrony indywidualnej
-ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

