
1. Imię i nazwisko: .............................................................................................................................................................................................
2. Data urodzenia: .............................................................................................................................................................................................
3. Adres do korespondencji: .........................................................................................................................................................................
4. Tel. kontaktowy: ............................................................................................................................................................................................
5. Adres e-mail: ..................................................................................................................................................................................................
6. Nazwa uczelni/zakładu pracy: .................................................................................................................................................................
7. Znajomość języków obcych:
 • angielski (w skali od 0 do 3) w mowie: ..................................................................... w piśmie:.........................................................................
 •  niemiecki (w skali od 0 do 3) w mowie: ................................................................ w piśmie: .......................................................
 •  hiszpański (w skali od 0 do 3) w mowie: ............................................................... w piśmie: ......................................................
 • rosyjski (w skali od 0 do 3) w mowie: ........................................................... w piśmie: ...............................................................
 • inne ................................. (w skali od 0 do 3) w mowie: ......................................................... w piśmie:............................................................
8. Aktywność społeczna (członkostwo w kołach naukowych, organizacjach studenckich lub pozarządowych (po-

dać nazwę i okres aktywności): ................................................................................................................................................................
       ............................................................................................................................................................................................................................ 
9. Doświadczenie w wolontariacie, pomoc w organizacji konferencji (podać obsługiwane imprezy): ..........................

.............................................................................................................................................................................................................................
                           .............................................................................................................................................................................................................................
10. Umiejętności: 

 obsługa komputera (obsługa prezentacji komputerowych, Power Point)

 inne: ..................................................................................................................................................................................................................

  Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem wolontariatu dla wolontariuszy 73. Światowego Kongre-
su Odlewnictwa i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 Oświadczam, że znajduję się w stanie zdrowia pozwalającym na prace jako wolontariusz.

 Potrzebuję zaświadczenie o wykonaniu świadczenia jako wolontariusz.

Wymaganym załącznikiem do formularza jest zdjęcie  zapisane w formacie .jpg. Opis pliku ze zdjęciem musi za-
wierać imię i nazwisko osoby, której dotyczy formularz.

Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z przygotowaniem umowy z wolontariuszem, odpowiednich świadczeń 
ubezpieczeniowych oraz szkoleń.

Rezygnację z uczestnictwa w wolontariacie bez ponoszenia konsekwencji można zgłaszać elektronicznie na adres 
koordynatora na: volunteers@73wfc.com do dnia 30. czerwca 2018 roku. 

............................................................

podpis wolontariusza

 Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu przez Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich dla celów zwią-
zanch z organizacją kongresu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883). Osoba zgłoszona ma pełne prawo 
do wglądu i zmiany swoich danych.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA WOLONTARIUSZA

Miejsce na zdjęcie


