undacja dla Zwierząt „Lubomirka” z siedzibą w Lubomierzu
Fundacja
podpisuje umowę o współpracy z Wolontariuszem
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Treść umowy o współpracy
FUNDACJA DLA ZWIERZĄT „LUBOMIRKA” i WOLONTARIUSZ zawierają
porozumienie o współpracy
cy w zakresie wykonywania nieodpłatnych świadczeń na
rzecz Fundacji Dla zwierząt „ LUBOMIRKA”.
Wolontariusz zobowiązuje się w ramach umowy wykonywać świadczenia w zakresie
a. Pielęgnacji i opieki nad zwierzętami pozostaj
pozostającymi
ącymi pod opieką Fundacji
b. Pomoc w zakresie pośrednictwa w adopcji
c. Inne czynności, które są zgodne z celami statutowymi zawartymi w Statucie
Fundacji Dla Zwierząt „ LUBOMIRKA”.
Rozpoczęcie współpracy strony ustalają
od dnia
.. do dnia
.
Fundacja zobowiązuje się do zwrotu wolontariuszowi wydatków, które ten poczynił w
celu należytego wykonania świadczeń, w tym koszty
oszty podróży służbowych i diet na
zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
Zwrot wydatków nastąpi w terminie 7 dni po otrzymaniu
trzymaniu od Wolontariusza
stosownego rozliczenia wraz z dowodami poniesionych wydatków w zakresie
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Fundacja poinformowała Wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego
wykonywania świadczeń oraz takie warunki zapewnia.
Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu
świadczenia


na
a zasadach wynikających z odrębnych przepisów
przepisów.
Wolontariusz może powierzyć zadanie innej osobie, ale w pełni odpowiada za jego
wykonanie.
Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie wykonywanego
porozumienia.
W sprawach nie uregulowanych umową ma zastosowanie kodeks cywilny oraz
o
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron w terminie


Porozumienie sporządzono w dwó
dwóch
ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

FUNDACJA DLA ZWIERZĄT
„LUBOMIRKA”:

WOLONTARIUSZ:
WOLONTARIUS


..


Fundacja dla Zwierząt „Lubomirka
Lubomirka” - Lubomierz 350 - 34-736 Lubomierz – www.lubomirka.org.pl

