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REGULAMIN PROGRAMU WOLONTARIAT 

MISTRZOSTWA EUROPY PONY – STRZEGOM 2021 
 

Idea Wolontariatu 
Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na 
rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-
przyjacielskie. Wolontariuszem może być każdy w każdej dziedzinie życia społecznego, 
wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.  
Udział w wolontariacie w czasie Mistrzostw Europy Pony – FEI European Championship for 
Ponies to niepowtarzalna okazja poczucia unikalnej atmosfery jednej z największych imprez 
jeździeckich na świecie. Jest to szansa uczestniczenia w imprezie „ od środka”, czerpania 
radości z bycia częścią tego przedsięwzięcia. To okazja do zdobycia doświadczeń, możliwość 
sprawdzenia swoich umiejętności oraz dzielenia się radością, wiedzą i pasją.  Również  od  
wolontariuszy  będzie zależał wizerunek Polski i Polaków, jaki zostanie w pamięci kibiców, 
mediów i zawodników. 
Wolontariat podczas Mistrzostw Europy to odpowiedzialność za  realizację  postawionych  
zadań,  przełamywanie  swoich ograniczeń oraz obalanie stereotypów i uprzedzeń. 
Wolontariat to indywidualna odpowiedzialność, ciężka praca i wspólny sukces. To także 
okazja do świętowania, zabawy i samorealizacji. TO CZAS DLA WAS! 
 

Prawa i obowiązki wolontariusza 
PRAWA 

• Wolontariusz ma prawo do zawarcia pisemnej umowy z korzystającym. 

• Wolontariusz  ma  prawo  do  uzyskania  pisemnego  zaświadczenia  o  współpracy  wraz  
z  opisem  wykonywanych przez niego zadań oraz zdobytych w ten sposób umiejętności. 

• Wolontariusz  może  poprosić  o  wydanie  referencji,  które w odróżnieniu od 
zaświadczenia zawiera ocenę kompetencji i podjętych przez niego działań.  

• Wolontariuszowi przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 

• Wolontariusz  powinien  zostać  poinformowany o związanym z wykonywanymi 
świadczeniami ryzyku oraz o swoich prawach i obowiązkach. 

• Warunki  pracy  wolontariusza  powinny  odpowiadać przepisom  BHP,  a  w  
przypadkach  koniecznych  powinien on zostać wyposażony w niezbędne środki ochrony  
osobistej. 

OBOWIĄZKI 

• Wolontariusz zobowiązany jest do starannego i sumiennego wypełniania swoich 
obowiązków.  

• Powinien dołożyć wszelkich starań, aby należycie dbać o  powierzony  mu  sprzęt  oraz  
ogólnie  pojęte  miejsce pracy. 

• Wolontariusz  powinien  mieć  odpowiednie  kwalifikacje, jeśli charakter jego pracy tego 
wymaga.  

• Wolontariusz  ponosi  odpowiedzialność  za  poczynione przez siebie szkody  
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POSTAWA WOLONTARIUSZA 
Bądźcie  otwarci  oraz  pozytywnie  nastawieni  do  ludzi w  Waszym  otoczeniu.  W  
codziennej  pracy  bądźcie  kontaktowi i pomocni, działajcie przy tym pewnie i zdecydowanie.  
W trudnych sytuacjach działajcie spokojnie. Kultura osobista, postawy i zachowania powinny 
być przykładem dobrego wychowania. Pamiętajcie też o tym, że spóźniając się do pracy, 
utrudniacie  działanie  innym  wolontariuszom.  Ważnym  elementem Waszej pracy jest strój. 
Pamiętajcie, aby był zawsze kompletny, czysty i schludny, ponieważ to Wasza wizytówka.  
Pamiętajcie,  że  jesteście  twarzą  imprezy - JESTEŚCIE GOSPODARZAMI! 
 

Harmonogram 
1. Nabór do programu: 01.04.2021 -25.07.2021 
2. Weryfikacja zgłoszeń: 26-30.07.2021 
3. Wyniki naboru: 30.07.2021 
4. Czas trwania Programu: 08-15.08.2021. 

Istnieje również możliwość przyjazdu na krótszy okres.  
Chętnych do pomocy przy zawodach, którzy dysponują większą ilością czasu zapraszamy 
jeszcze wcześniej, już od 1 sierpnia 2021. 

 
Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia do Programu Wolontariatu należy przesyłać tylko i wyłącznie za 
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na oficjalnej stronie imprezy. 

2. Wolontariuszem może zostać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia. 
3. W następujących sytuacjach Organizator może odstąpić od wymagania pełnoletniości: 
a. niepełnoletnia  osoba bierze udział w Programie pod opieką rodzica lub prawnego 

opiekuna 
b. niepełnoletnia osoba bierze udział w programie pod opieką innej pełnoletniej osoby  

i posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawych na udział w Programie  
4. Wysłanie formularza nie jest równoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia do Programu 

Wolontariatu. 
5. Każda osoba zakwalifikowana do Programu Wolontariat jest zobowiązana do 

poinformowania Organizatora, o przewlekłych chorobach, na które cierpi oraz lekach 
które zażywa na stałe. 

6. Każda osoba zgłaszająca się do programu Wolontariat bierze w nim udział na własną 
odpowiedzialność. 

7. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 
rekrutacyjnych  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.). 

8. Zadeklarowane w zgłoszeniu dni przyjazdu i wyjazdu są wiążące. Wszelkie ewentualne 
zmiany wymagają poinformowania Koordynatora Programu Wolontariatu. Przyjazd lub 
wyjazd, bez wcześniejszego ustalenia z Organizatorem, w terminach innych niż 
określone przez Organizatora może skutkować wykreśleniem z Programu Wolontariatu. 
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Obszary działania 
1. Przygotowanie imprezy 

a) prace dekoracyjne i porządkowe na crossie /ustawianie kwiatów, drzewek, innych 
elementów dekoracyjnych, grabienie, malowanie przeszkód i słupków / 

b) przygotowanie stajni dla koni /opisanie boksów i stajni, ścielenie/ 
c) znakowanie dojazdów /oznakowanie dróg dojazdowych, ewakuacyjnych/  

2. Biuro Zawodów – obsługa zawodników i osób oficjalnych, przygotowanie akredytacji  
Officials, Riders, Press, Trade 

3. Biuro Prasowe – obsługa przedstawicieli mediów 
4. Informacja – obsługa punktów informacyjnych dla publiczności, obsługa recepcji VIP 
5. Obsługa stajni – obsługa zawodników, prace porządkowe 
6. Stewardzi – obsługa rozprężani i placów  treningowych, asystowanie stewardom,  

obsługa parkingów dla ciężarówek, obsługa parkingów dla wystawców, 
7. Steward cross – zabezpieczanie przejść dla publiczności na trasie crossu 
8. Sekretarze - osoby anglojęzyczne, sekretarzowanie przy konkursie ujeżdżenia, obsługa 

komputerowa konkursów ujeżdżenia. 
9. Obsługa czworoboku - otwieranie płotków, noszenie napojów, noszenie protokołów. 
10. Sędziowie przeszkodowi - asystowanie sędziom przeszkodowym podczas próby 

terenowej. 
11. Obsługa parkuru - podnoszenie drągów, noszenie napojów, poprawianie dekoracji, 

wpuszczanie koni na parkur. 
12. Ankieterzy - przeprowadzanie ankiet wśród publiczności 
13. Transport – obsługa transportu osób oficjalnych i vipów 
14. MOGĘ ROBIĆ WSZYSTKO 

 
Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania zadań 

W trakcie wykonywania zadań nleży zachować ostrożność. Poznajcie wcześniej stanowisko 
pracy, potencjalne zagrożenia i niedogodności. Sprawdźcie, gdzie jest najbliższa apteczka, 
bieżąca woda, toaleta oraz drogi ewakuacyjne.  
Jeżeli korzystacie w pracy z urządzeń i maszyn – zapoznajcie się z ich instrukcją obsługi.  
W przypadku zagrożenia zdrowia i życia zawiadomcie służby bezpieczeństwa i/lub opieki 
medycznej. Powiadomcie też o tym Koordynatora Programu. Zadbajcie o własne 
bezpieczeństwo. Pomóżcie innym, w razie potrzeby udzielcie pierwszej pomocy. 
Dbajcie także o otaczające Was środowisko. 

 
Sprawy porządkowe 

1. Prace i zadnia podczas Programu Wolontariatu przydzielane są na podstawie ankiet 
wypełnionych przez osoby zgłaszające się do Programu Wolontariatu oraz na podstawie 
posiadanego doświadczenia.  

2. Podczas Programu Wolontariatu każdy wolontariusz zobowiązany jest do codziennego 
noszenia odzieży przekazanej przez Organizatora. 
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3. Wszelkie kwestie organizacyjne należy konsultować z Koordynatorem Programu 
Wolontariatu. 

4. W przypadku skarg ze strony przedstawicieli Organizatora i obsługi zawodów na 
wykonywanie powierzonych przez Koordynatora zadań lub niewłaściwe zachowanie 
Wolontariusz może zostać wykreślony z Programu Wolontariatu i usunięty w miasteczka 
zawodów. 

5. Organizator zapewnia bezpłatne pole namiotowe z dostępem do węzła sanitarnego oraz 
dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły, a także osobom zainteresowanym częściowo 
pokrywa koszty zakwaterowania w obiektach hotelowych. 

6. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu. 
7. Istnieje również możliwość zorganizowania transportu ze Strzegomia do Morawy dla 

tych osób, które wybierają sie do nas autobusem lub pociągiem. 
8. WSZELKIE ZAPYTANIA NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES MAILOWY: 

OFFICE@STRZEGOMPONIES.PL 
 

 
DO ZOBACZENIA NA MISTRZOSTWACH EUROPY PONY – STRZEGOM 2021!!! 


