Łowicz, ________________

Formularz zgłoszeniowy wolontariusza do naboru w dniu 3 stycznia 2013 roku

Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu
ul. Armii krajowej 2b
99-400 Łowicz
Schronisko dla Zwierząt w Łowiczu
Wyrażam chęć uczestniczenia w naborze do Wolontariatu na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Łowiczu
na stanowisko Opiekun, Ochotnik, Redaktor (podkreśl wybrane)
na zasadach przedstawionych w ogłoszeniu , a w szczególności:
1. Deklaracja przedwstępna (złóż podpis jeśli chcesz uczestniczyć w rekrutacji)

Akceptuję

Zgadzam się na pełnienie obowiązków Wolontariusza zawartych w regulaminie w zakresie obowiązków, okresu trwania, praw oraz
przydziale podopiecznych.
Oświadczenie, że mój stan zdrowia pozwala na pracę na rzecz zwierząt.
Oświadczam, że nie będę publikował/a, udostępniał/a, reprezentował/a lub podejmował/a prób reprezentowania Schroniska dla Zwierząt
w Łowiczu ZUK w Łowiczu (w jakiejkolwiek formie: ustnej, pisemnej a zwłaszcza cyfrowej) interesów ZUK w Łowiczu i danych
uzyskanych na terenie firmy.
Oświadczam, że nie będę używał/a nazwy Schronisko dla Zwierząt w Łowiczu czy też innych, jakichkolwiek sformułowań związanych
z ww. nazwą, które wskazywałyby na to, że jestem osobą upoważnioną do publikowania informacji o funkcjonowaniu schroniska.
Wyrażam zgodę na poddanie się ocenie wykonanych czynności w ramach powierzonych obowiązków.
Wyrażam zgodę na poddanie się kwartalnej ocenie wykonanych zadań.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby ZUK w Łowiczu zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 roku Dz. Ust.2002 nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami

2.Dane podstawowe (wypełnij puste pola)
Nazwisko
Data urodzenia

Imię
Nr dokumentu tożsamości lub PESEL

Adres
Zgoda prawnych opiekunów na włączenie się do wolontariatu (dotyczy osób poniżej 18 roku życia)
Telefon kontaktowy

Adres e-mail

3.Informacje uzupełniające (punktowane podczas kwalifikacji; w nawiasach podano ilość punktów możliwych do otrzymania podczas rekrutacji)
Zadeklaruj ilość dni w miesiącu ( min. 9 dni), w które chcesz pracować przy zwierzętach
PODAJ IMIONA

Czy masz psa w swoim domu?
TAK/NIE

Czy byłeś/aś w Schronisku dla Zwierząt w Łowiczu?

TAK/NIE

Czy adoptowałeś/aś psa ze Schroniska dla Zwierząt w Łowiczu?

Kiedy?
TAK/NIE

Czy byłeś/aś zaangażowany w jakiekolwiek działaniach na rzecz zwierząt?
TAK/NIE

Czy uczestniczyłeś/aś w jakichkolwiek pracach na terenie schroniska?

Jakie?

Jakich?

Czy boisz się psów? Czy wg Ciebie masz podejście do psów? Oceń samodzielnie w
skali:
Czy jesteś gotowy do współpracy z innymi wolontariuszami i pracownikami na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt w celu stworzenia silnego zespołu
działającego na rzecz zwiększenia adopcji zwierząt ze schroniska?
TAK/NIE

Czy jesteś członkiem jakiejś organizacji pro-zwierzęcej?

Jakiej?

Skąd dowiedziałeś się o naborze do Wolontariatu na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Łowiczu
Uzasadnij dlaczego chciałbyś/chciałabyś włączyć się do Wolontariatu na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Łowiczu :

4. Pozostałe oświadczenia

Akceptuję

Oświadczam, że znane są mi zagrożenia występujące na terenie Schroniska, zwłaszcza narażenie na zakaźne choroby odzwierzęce (np.
kleszczowe zapalenie opon mózgowych, borelioza, toksoplasmoza) i w przypadku jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu spowodowanego
w trakcie pełnionych obowiązków nie będę wnosić żadnych roszczeń do organu prowadzącego Schronisko dla Zwierząt tj. Zakładu Usług
Komunalnych w Łowiczu.
W przypadku stwierdzenie konieczności poddania się dodatkowym badaniom lekarskim lub dodatkowym szczepieniom ochronnym nie
objętych podstawowym badaniem lekarskim i podstawowymi szczepieniami zobowiązuję się wykonać je we własnym zakresie i ponieść
ich ewentualny koszt.

Czytelny podpis

Nie akceptuję

