POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
Zawarte w dniu 28.08.2013r. w Warszawie
pomiędzy Stowarzyszeniem Miłośników Fantastyki AVANGARDA, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej
5/42, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, NIP 113-26-66-535 , reprezentowanym przez Prezesa Artura
Olchowego i Wiceprezesa Kingę Kaczanów, zwanym w dalszej części Korzystającym,
a
Panią/Panem
............................………….......................,
dokument
tożsamości
nr
.........................................,
adres
zamieszkania:
.........................…………….......................
–
reprezentowanym
przez
ustawowego
przedstawiciela/opiekuna
prawnego
…………………………………………, dowód osobisty nr ........................................., adres zamieszkania:
................................................ – zwaną/ym w dalszej części Wolontariuszem,

1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie pomocy w obsłudze Konwentu
Polcon 2013 w Warszawie, który odbędzie się w dniach 29.08.2013-01.09.2013 r. w Warszawie na terenie
Politechniki Warszawskiej.
2. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następujące świadczenia – pomocy przy
obsłudze Konwentu Polcon 2013 w Warszawie przed jego rozpoczęciem oraz w trakcie.
3. Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień 28-08-2013r., a zakończenie do dnia 01-09-2013r.
4. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze bezpłatnym.
5. Korzystający poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania świadczeń
oraz takie warunki zapewnia. Wolontariusz zobowiązuje się zasad tych przestrzegać.
6. Wolontariusz wykonuje swoje zadania osobiście. Wolontariusz odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody.
7. Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
8. Za wyrządzone szkody strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
9. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron w terminie 1 dnia
10. W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub
niniejszym Porozumieniem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
11. Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
12. Spory wynikłe ze stosowania Porozumienia rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd powszechny w
Warszawie.
13. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

KORZYSTAJĄCY

WOLONTARIUSZ

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w umowie dla potrzeb związanych z Konwentem
Polcon 2013 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
WOLONTARIUSZ

