Załącznik nr 6 do regulaminu programu „"Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2020"

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
zawarte w dniu......................... 2020 r. w ……………………………….., pomiędzy:
............................ z siedzibą w ..........................., NIP:………………………, REGON:………………………,
reprezentowaną/-ym przez ...........................,
zwanym w dalszej części Korzystającym,
a
Panią/Panem ..................................................., adres zamieszkania: ................................................,
PESEL:………………………,
zwaną/ym w dalszej części Wolontariuszem*,
o następującej treści:
1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie
...................................................................................................................................... .
2. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następujące
świadczenia:
a.......................................................................
b. .......................................................................
3. Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień..........................., a
zakończenie do dnia..............................
4. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o
charakterze wolontarystycznym, które ma charakter bezpłatny.
5. Korzystający zobowiązuje się do zapewnienia Wolontariuszowi transportu na
miejsce wykonywania świadczenia, noclegów i wyżywienia, a także wykupienia
polisy ubezpieczeniowej od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na czas trwania
niniejszej umowy.
6. Wolontariusz zwalnia Korzystającego z obowiązku pokrywania, na zasadach
dotyczących pracowników, określonych w odrębnych przepisach, kosztów podróży
służbowych i diet.
7. Korzystający poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego
wykonywania świadczeń oraz takie warunki zapewnia.
8. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu
świadczenia wymienionych w pkt 2 Porozumienia, na zasadach wynikających z
odrębnych przepisów.
9. Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach,
co potwierdza własnoręcznym podpisem pod niniejszym porozumieniem.
10. Wolontariusz udziela/nie udziela* Korzystającemu, zarówno podczas wykonywania
świadczeń, jak i w dowolnym czasie po ich zakończeniu, nieodpłatnej, bezterminowej
licencji niewyłącznej w celach niekomercyjnych, z prawem udzielania przez
Korzystającego sublicencji innym podmiotom, na wykorzystywanie w związku z
wykonywaniem świadczeń wizerunku Wolontariusza, jego imienia i nazwiska, głosu,
wypowiedzi do nagrań telewizyjnych, radiowych, dla potrzeb filmu, prasy lub nagrań
dla innych mediów i w każdej innej formie, dla celów promocji zadania,
wykonywanego w ramach projektu wolontariackiego i propagowania celów i
działalności Korzystającego i/lub wykorzystywania do zbierania funduszy na
wsparcie tych celów i działalności.
11. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze Stron z zachowaniem 7dniowego terminu wypowiedzenia.
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12. Niniejsze porozumienie może być rozwiązane przez każda ze stron, bez zachowania
terminu wypowiedzenia, o którym mowa w pkt. 11, ze skutkiem natychmiastowym,
w sytuacji rażącego naruszenia postanowień niniejszego porozumienia przez
którąkolwiek ze stron.
13. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma kodeks cywilny
oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
14. Klauzula informacyjna RODO
…………(do uzupełnienia przez Korzystającego)…………….
15. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze stron.

KORZYSTAJĄCY

WOLONTARIUSZ

……………………

…………………….

*W przypadku gdy Wolontariusz jest osobą małoletnią Porozumienie o współpracy podpisuje w
jego imieniu przedstawiciel ustawowy.

