
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WOLONTARIUSZA 

Adres 

Miejscowość 

Data urodzenia 

Imię i Nazwisko 

Numer telefonu 

Proszę określić Pani / Pana status 

Województwo 

e-mail 

□ uczeń 

□ student 

□ pracujący 

□ emeryt 

□ rencista 

□ bezrobotny 

□ inne 

DONINANSOWANIE:



Czy ma Pani / Pan doświadczenie jako wolontariusz? 

□ tak 

□ nie 

□ praca z dziećmi i młodzieżą 

□ praca z osobami starszymi i dorosłymi 

□ pomoc niepełnosprawnym 

□ prace biurowe 

□ pomoc w prowadzeniu zajęć, warsztatów 

□ kultura, sztuka, ochrona zabytków i tradycji 

□ tłumaczenia: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, migowy,

Braille’a, inne 

□ informatyka, komputer, internet, e-wolontariat (wolontariat zdalny) 

□ sport, turystyka, rekreacja 

□ pomoc w nauce 

□ pisanie / redagowanie tekstów, ulotek, biuletynów 

□ pomoc w organizowaniu imprez, festynów, akcji, uroczystości, konferencji 

□ ekologia, praca ze zwierzętami, ochrona i pielęgnacja przyrody 

□ pomoc humanitarna, społeczna (pozyskiwanie darów, klęski żywiołowe) 

□ rozwój lokalny, regionalny 

□ prawa człowieka, równe traktowanie, mniejszości 

□ inne:

Jaki rodzaj / obszar wolontariatu Panią / Pana interesuje? 

DONINANSOWANIE:



Czy ma Pani / Pan specjalne potrzeby (np. tłumacz języka migowego, asystent)? 

□ organizacje pozarządowe 

□ placówki edukacyjne, wychowawcze, oświatowe 

□ muzea, domy kultury, inne placówki kulturalne 

□ biblioteki 

□ hospicja, zakłady lecznicze, rehabilitacyjne 

□ ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, domy

dziennego pobytu 

□ schroniska dla zwierząt 

□ urzędy 

□ zakłady karne, ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki poprawcze 

□ pogotowia opiekuńcze 

□ kościoły, ruchy religijne, wyznaniowe 

□ inne 

Miejsca, w których chce Pani / Pan być wolontariuszem

Czy posiada Pani / Pan orzeczenie o niepełnosprawności? Proszę podać stopień i rodzaj. 

DONINANSOWANIE:



Informacje dla wolontariusza 
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja
Adaptacja z siedzibą w Gdyni (81-007), przy ul. Chylońska 191 („Administrator”).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia do
współpracy z Administratorem oraz umożliwienia udziału w dalszych działaniach
koordynowanych przez Administratora.
W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, Pani/Pana dane będą przetwarzane także
w celach marketingowych Administratora oraz jego partnerów. Pani/Pana dane
osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora zainteresowanym
współpracą organizacjom charytatywnym. Podanie danych jest dobrowolne.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych 
oraz ich poprawiania. 
□  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
marketingowych 
Administratora oraz jego partnerów, w tym świadczenia usługi newsletter. 
□  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora newslettera z informacjami
nt. działań i ofert Wolontariatu Fundacji Adaptacja oraz jego partnerów. Powyższą
zgodę można w dowolnym momencie wycofać, posługując się w tym celu
odpowiednim linkiem umieszczonym na końcu każdego newslettera.

Jak można się z Panią / Panem kontaktować? 

□ rozmowa telefoniczna 
□ sms 
□ e-mail 
□ Facebook

.......................................................................
(data i podpis wolontariusza) 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do
koordynatora wolontariatu  za pośrednictwem e-mail: biuro@adaptacja.info lub
osobiście w biurze Fundacja Adaptacja przy ul. Chylońska 191 w Gdyni. 

DONINANSOWANIE:


