
Formularz zgłoszeniowy

Ankieta – zgłoszenie na wolontariat „Szlachecki weekend”

Zanim to zrobisz, przeczytaj proszę zasady wolontariatu, dostępne pod 

https://cekus.pl/wolontariat-na-ix-szlachecki-weekend/ 

Znajdziesz tam terminarz oraz zasady przyjęć
1. Imię i nazwisko

2. Adres e-mail

3.Numer telefonu

4.Ile lat będziesz mieć 13 września 2022 roku?

Potrzebujemy tych danych do przygotowania umowy oraz do wykupienia ubezpieczenia

5.Z jakiego miasta do nas przyjedziesz?

6.Czy masz doświadczenia z wolontariatem? Gdzie? Napisz o tym krótką notkę.

7.Czy masz jakieś dodatkowe umiejętności, kwalifikacje i inne, którymi mógłbyś się 
pochwalić i wesprzeć  IX SZLACHECKI WEEKEND ( np. znajomość języków obcych, 
ważne badania sanepidowskie, prawo jazdy). 
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8.Czym się zajmujesz na co dzień? Jakie są Twoje zainteresowania?

9. Podaj obszary, w których chciałbyś/abyś nas wesprzeć?
1) Pomoc przy organizacji i koordynowaniu pozostałych wolontariuszy   
2) Obsługa uczestników imprezy:

• udzielanie informacji, w tym telefonicznej, na temat tego, co się dzieje, 
koordynowanie przepływu informacji 

• dbałość o uczestników imprezy podczas pałacowych zabaw na terenie parku, 
przy poszczególnych stanowiskach i w pałacowych salach 

• piecza nad uczestnikami w drodze do Centrum (tzw. Drogowskaz), kierowanie 
ich do miejsc realizacji poszczególnych punktów programu, a także innych 
miejsc (parking, toaleta, kasa, poszczególne stanowiska i sale itd.) 

• pomoc przy cateringu ( wolontariusz z badaniami sanepidowskimi) 
• pomoc przy rejestracji uczestników rajdu, wydawaniu posiłków, 

koordynowanie startu 
• pomoc przy sklepiku i przy kasie na dole   
• piecza nad gośćmi szczególnymi (np. artyści, organizatorzy itd.) 
• pomoc przy prawidłowym przebiegu trasy rajdu, pilnowanie uczestników 

peletonu                           
3) Pomoc techniczna (budowanie stanowisk na terenie parku, aranżowanie sal pod 
imprezę,   wyposażanie sal  w krzesła, kosze, banery, szatnia, dbałość o czystość sal, 
depozyt, pomoc przy kuchni, sprzątanie po imprezie, serwis rowerowy i  inne) 
4) Pomoc przy działaniach marketingowych i promocyjnych 
5) Rola statystów lub aktorów 

10. Czy chciałbyś być z nami przez cały czas podczas wydarzenia, czy wybierasz 
wpieranie nas w wybranym etapie? Podaj w jakich godzinach jesteś dyspozycyjny/a
i ile godzin  mógłby mieć Twój dyżur ?

 etap 1 13-16.09.2022 – wstępne prace przygotowawcze 
 etap 2  17-18.09.2022 – realizacja programu  
 etap 3 19.09-20.00 – prace porządkowe i podsumowujące 
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11. Czy chcesz nas wspomagać jako osoba sprawująca opiekę nad wolontariuszami
i koordynująca wraz z nami ich działania? 

12.Czego oczekujesz od współpracy ze „Szlacheckim weekendem?

13. Czy masz jakieś potrzeby do uwzględnienia podczas Twojego wolontariatu, o 
których chciałbyś nam powiedzieć np, zaświadczenie na uczuleniu?

14. O co jeszcze nie zapytaliśmy o co jest dla Ciebie ważne?

15. Czy potwierdzasz zapoznanie się z zasadami wolontariatu? 

Przetwarzanie danych

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Kultury Śląskiej z siedzibą w 
Nakle Śląskim, ul .Parkowa 1 podanych powyżej moich danych osobowych w celu 
umożliwienia udziału w organizacji wydarzenia IX SZLACHECKI WEEKEND 17-18 IX 2022 w 
tym w celach elektronicznej rejestracji w systemie udostępnionym przez administratora.

1) Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury Śląskiej z siedzibą w Nakle 
Śląskim, ul .Parkowa 1   

2) Kontakt do administratora w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych: kontakt@sefo.pl   

3) Dane osobowe wskazane wyżej będą przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, 
wyłącznie w celu udziału w organizacji wydarzenia IX SZLACHECKI WEEKEND 17-18 IX 
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2022, przekazywania informacji z tym związanych, oraz materiałów związanych z udziałem w 
organizacji, a także celem ubezpieczenia NNW

4) Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom współpracujących z CKŚ (np. 
dostawcy usług internetowych, marketingowych) wyłącznie w celu realizacji wydarzenia IX 
SZLACHECKI WEEKEND 17-18 IX 2022.
Dane zostaną również udostępnione PZU Ubezpieczenia

5) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 
brakiem możliwości uczestnictwa w organizacji wydarzenia IX SZLACHECKI WEEKEND 17-
18 IX 2022.

6) Dane kandydatów na wolontariuszy, którzy zostali zakwalifikowani, przetwarzane będą 
przez okres 1 miesiąca od dnia zakończenia wydarzenia, na następnie podlegać będą 
anonimizacji i archiwizacji.

Dane kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do udziału w projekcie zostaną usunięte po 
zakończeniu rekrutacji.

Administrator informuje o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania w celach inne niż wyżej wymienione. 

7) Administrator informuje o prawie by w dowolnym momencie wycofać zgodę na 
przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8) Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul Stawki 2, Warszawa
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