REGULAMIN PROGRAMU WOLONTARIAT
Strzegom Horse Trials 2019
Zgłoszenia
1. Zgłoszenia do Programu Wolontariatu należy przesyłać tylko i wyłącznie za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie zawodów.
2. Wolontariuszem może zostać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia.
3. W następujących sytuacjach Organizator może odstąpić od wymagania pełnoletniości:
a. niepełnoletnia osoba bierze udział w programie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna
b. niepełnoletnia osoba bierze udział w programie pod opieką innej pełnoletniej osoby
i posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawych na udział w programie
4. Wysłanie formularza nie jest równoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia do Programu Wolontariatu.
5. Każda osoba zakwalifikowana do Programu Wolontariatu zobowiązana jest do kontaktu telefonicznego lub
mailowego na dzień lub dwa przez przyjazdem do miasteczka zawodów oraz podania dokładnego terminu
i godziny przyjazdu.
6. Każda osoba zakwalifikowana do Programu Wolontariat jest zobowiązana do poinformowania
Organizatora, o przewlekłych chorobach, na które cierpi oraz lekach które zażywa na stałe.
7. Każda osoba zgłaszająca się do programu Wolontariat bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.
8. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z
pózn. zm.).
Terminy
1. Czas trwania Programu: 24.06-30.06.2019
Istnieje również możliwość przyjazdu na krótszy okres. Chętnych do pomocy przy zawodach, którzy
dysponują większa ilością czasu zapraszamy jeszcze wcześnie, już od 15 czerwca 2019.
2. Zgłoszenia: od 01.04-31.05.2019.
3. Wyniki naboru - 05.06.2019.
4. Bezwzględnie wymagane jest dotrzymanie terminów Programu Wolontariatu.
5. Przyjazd lub wyjazd, bez wcześniejszego ustalenia z Organizatorem, w terminach innych niż określone
przez Organizatora może skutkować wykreśleniem z Programu Wolontariatu.
Sprawy porządkowe
1. Prace i zadnia podczas Programu Wolontariatu przydzielane są na podstawie ankiet wypełnionych przez
osoby zgłaszające się do Programu Wolontariatu oraz na podstawie posiadanego doświadczenia.
2. Podczas Programu Wolontariatu każdy wolontariusz zobowiązany jest do codziennego noszenia odzieży
przekazanej przez Organizatora.
3. Wszelkie kwestie organizacyjne należy konsultować z koordynatorem Programu Wolontariatu SHT.
4. W przypadku skarg ze strony przedstawicieli Organizatora i obsługi zawodów na wykonywanie
powierzonych przez Koordynatora zadań lub niewłaściwe zachowanie Wolontariusz może zostać
wykreślony z Programu Wolontariatu i usunięty w miasteczka zawodów.
5. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu i zakwaterowania. Organizator zapewnia pole namiotowe z
dostępem do węzła sanitarnego oraz dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły.
6. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW na czas trwania imprezy.
7. Prace wykonywane w ramach Programu Wolontariatu są świadczeniem dobrowolnym na rzecz
Organizatora.

Zadania dla Wolontariuszy
1. Biuro zawodów – obsługa zawodników i osób oficjalnych
2. Biuro Prasowe – obsługa przedstawicieli mediów
3. Stajnie – obsługa zawodników, prace porządkowe
4. Stewardzi – obsługa rozprężani i placów treningowych, asystowanie stewardom
5. Dekorowanie przeszkód na crossie – ustawianie kwiatów, drzewek
6. Informacja – obsługa punktów informacyjnych dla publiczności
7. Sekretarz ujeżdżenia – osoby anglojęzyczne, sekretarzowanie przy konkursie ujeżdżenia.
8. Obsługa komputerowa konkursów ujeżdżenia – komputerowe wprowadzenie wyników.
9. Obsługa czworoboku – otwieranie płotków, noszenie napojów, noszenie protokołów.
10. Sędziowie przeszkodowi – asystowanie sędziom przeszkodowym podczas próby terenowej.
11. Obsługa cross – porządkowi na przejściach dla publiczności
12. Obsługa parkuru – podnoszenie drągów, noszenie napojów, poprawianie dekoracji, wpuszczanie koni na
parkur
13. Ankieterzy – przeprowadzanie ankiet wśród publiczności
14. VIP – obsługa recepcji VIP

