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REGULAMIN WOLONTARIATU W PROJEKCIE “WIOSKA BULLERBYN” 
 

§1 

Postanowienia ogólne:  
1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza             

więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 
2. Wolontariusz – wykonuje świadczenia na zasadzie wolontariatu, za swoją pracę nie pobiera            

wynagrodzenia.  
3. “Wioska Bullerbyn” - wypoczynek dla dzieci w wieku 6-12 lat organizowany przez Fundację             

Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych. 
4. Kampus “Wioska Bullerbyn” - miejsce w którym odbywa się wypoczynek “Wioska Bullerbyn”, ul.             

Warszawska 14, 05-555 Świętochów. 

 

§2 

Przyjęcie nowego wolontariusza: 
1. Wolontariuszem w działaniu pn.: “Wioska Bullerbyn” może zostać: 

a. pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych 
b. osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, pod warunkiem, że zgoda na           

wykonywanie świadczeń przez te osoby zostanie wyrażona przez jej przedstawiciela          
ustawowego (zezwolenie rodziców/opiekunów prawnych na wykonywanie świadczeń       
przez niepełnoletniego wolontariusza).  

c. W uzasadnionych przypadkach wolontariusz może mieć mniej niż 16 lat. 
2. Kandydat na Wolontariusza wypełnia kwestionariusz zgłoszeniowy (on-line), wybierając okres         

wykonywania świadczeń (turnus) oraz zakres prac. Link do kwestionariusza znajduje się na            
stronie www.bullerbyn.pl. 

3. Koordynator Wolontariatu przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną a w przypadku          
kandydatów niepełnoletnich Koordynator lub Opiekun wolontariatu danego turnusu,        
przeprowadza rozmowę z rodzicem/opiekunem prawnym. 

4. Koordynator w oparciu o zebrane informacje zawiera z kandydatem Porozumienie określające           
zakres, sposób i czas wykonywania świadczeń (załącznik nr 2 do Regulaminu). W przypadku             
osoby niepełnoletniej Porozumienie jest podpisywane również przez rodzica kandydata. 

 

§3 

Zasady podczas wykonywania świadczeń i pobytu w kampusie “Wioska Bullerbyn” 
1. Wolontariusz jest zakwaterowany w namiocie zapewnionym przez Fundację Bullerbyn na rzecz           

wspólnoty i dzieci i dorosłych. 
2. W namiotach są zakwaterowane osoby tej samej płci. Nie dopuszcza się zakwaterowania osób w              

namiotach koedukacyjnych. 
3. Wolontariuszowi przysługuje całodzienne wyżywienie (5 posiłków). Specjalne potrzeby        

żywieniowe, diety należy zgłaszać do biura kampusu .na min. 7 dni przed przyjazdem. 
4. Na terenie kampusu “Wioska Bullerbyn” obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz stosowania           

środków odurzających. 
5. Na terenie kampusu “Wioska Bullerbyn” oraz poza kampusem, w okresie wykonywania           

świadczenia określonym w Porozumieniu, obowiązuje zakaz picia alkoholu. 
6. Wolontariusz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu p-poż. 
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§4 

Zadania wolontariusza: 
1. Ogólne zadania wolontariusza określone są w ogłoszeniu na stronie www.bullerbyn.org.pl oraz           

Porozumieniu wolontariackim, natomiast szczegółowy zakres świadczeń wykonywanych przez        
Wolontariusza ustalany jest przez niego z Opiekunem wolontariatu podczas trwania turnusu. 

2. Opiekun Wolontariatu odpowiada za planowanie i organizowanie działań wolontariuszy podczas          
turnusów “Wioski Bullerbyn”. 

 

§5 

Prawa wolontariusza: 
1. Wolontariusz ma prawo do uzyskania informacji o przysługujących mu prawach i ciążących na             

nim obowiązkach. 
2. Wolontariusz ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczeń. 
3. Wolontariusz ma prawo do uzyskania informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa            

związanych z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. 
4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń, z           

określeniem ich zakresu. 
5. Wolontariuszowi, z którym podpisano porozumienie o współpracy przysługuje zaopatrzenie z          

tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r.              
o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych           
okolicznościach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 737). 

 

§6 

Obowiązki wolontariusza: 
1. W czasie obowiązywania porozumienia lub w okresie współpracy, Wolontariusz jest          

zobowiązany: 
a. przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym Regulaminu wolontariatu,        

wewnętrznych regulaminów oraz zasad współżycia społecznego, 
b. wykonywać podjęte zadania sumiennie, z zachowaniem należytej staranności, we         

współpracy z pozostałymi wolontariuszami oraz kadrą campusu, 
c. dbać o majątek Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych. 

 

§7 

1. W razie nieprzestrzegania niniejszego regulaminu współpraca z Wolontariuszem zostanie         
zakończona. 

2. Fundacja Bullerbyn zastrzega sobie możliwość nie kontynuowania współpracy z Wolontariuszem          
w kolejnym roku. 

 
§8 

Przed podjęciem pracy Wolontariusz powinien złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się z            
niniejszym Regulaminem. 
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