
OŚWIADCZENIE KANDYDATA 

O UCZESTNICTWIE W WOLONTARIACIE JUNIOR 

 

 

 

 

Ja, ...................................................................................................., zgłaszam chęć      
(imię i nazwisko)  

 

uczestnictwa w projekcie Wolontariusz Junior organizowanym przez  

 

Łódzki Uniwersytet Dziecięcy Politechniki Łódzkiej. 

 

Zobowiązuję się do: 

 obecności w trzech wybranych przeze mnie terminach wykładów  

w godzinach: 9.00 – 14.00 

 przestrzegania kultury osobistej 

 wykonywania moich obowiązków przyznanych mi bezpośrednio przed 

wykładem, może do nich należeć: kierowanie dzieci do sal i wskazywanie 

im miejsc, stemplowanie indeksów, rozdawanie cukierków, balonów, 

długopisów, utrzymanie porządku w auli w której odbywają się wykłady. 

 noszenia na wykładach identyfikatora oraz koszulki ,,Wolontariusz Junior’’ 

 

 

Mam prawo do: 

 uczestnictwa w wykładach 

 zaświadczenia o wolontariacie wydawanego po roku bycia  

wolontariuszem ŁUD  

 posiłku dla wolontariuszy  

 

 

 

 

 

Łódź, dnia………….                                …………………………. 

(podpis) 

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA 

W WOLONTARIACIE JUNIOR 

 

 

 

Ja, niżej podpisana/y ..................................................................................................... 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)  

 

Legitymująca/y się dowodem osobistym nr ................................................................. 

 

wyrażam zgodę, aby moje dziecko……........................................................................  
(imię i nazwisko dziecka)  

…………………………………………………………………………………........... 

 

brało udział w projekcie Wolontariat Junior i było wolontariuszem Łódzkiego 

Uniwersytetu Dziecięcego Politechniki Łódzkiej oraz oświadczam, że:  

 zapoznałem(-am) się z warunkami uczestnictwa, programem  

oraz harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej ŁUD  

- http://www.lud.p.lodz.pl / https://lud-rekrutacja.p.lodz.pl  

 wyrażam zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących  

wolontariatu ŁUD w trybie art. 10 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 roku  

„O świadczeniu usług drogą elektroniczną”.  

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  

w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji wolontariatu ŁUD, 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 

WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 zgadzam się na publikowanie zdjęć, audycji, wywiadów z udziałem mojego 

dziecka na stronach internetowych ŁUD, w mediach oraz materiałach 

promocyjnych i informacyjnych ŁUD.  

 jestem świadomy(-a), iż nie ma wymogu odbierania dzieci po skończonych 

zajęciach. ŁUD zapewnia opiekę wyłącznie w trakcie wykonywania 

obowiązków wolontariusza junior. 

 

 

Łódź, dnia………………                               …………………………. 

                (podpis rodzica/opiekuna) 


