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REGULAMIN GRY “POLICHROM” 

Postanowienia ogólne 

1. Gra „Polichrom” (nazywana dalej grą) przygotowana została w ramach projektu „Zagraj 

w wolontariat” realizowanego przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu 

w Katowicach w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, 

finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

2. Organizatorem gry jest Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu z siedzibą 

w Katowicach przy ul. Warszawskiej 19; wpis w KRS pod numerem: 0000290674. 

3. Czwarta edycja gry trwa od 1 września 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku i realizowana 

jest na terenie województwa śląskiego. 

4. Ilekroć w ww. regulaminie jest mowa o stronie internetowej, należy przez to rozumieć 

stronę projektu: www.zagrajwwolontariat.pl. 

5. Informacje o grze będą dostępne również na stronie internetowej Stowarzyszenia 

Regionalne Centrum Wolontariatu (https://www.slaskie-wolontariat.org.pl/) i w mediach 

społecznościowych: (https://facebook.com/centrumwolontariatu) 

i (https://facebook.com/polichrom). 

Cel gry 

6. Celem gry jest rozwój aktywności wolontariackiej wśród dzieci i młodzieży, wzrost 

poziomu wiedzy dotyczącej wolontariatu i nawiązanie współpracy ze społecznością lokalną 

poprzez realizację zadań zaproponowanych przez organizatora. 

Uczestnicy/-czki 

7. W grze mogą uczestniczyć szkolne kluby wolontariatu/wolontariusza (dalej: SKW), koła 

wolontariatu oraz inaczej nazywane grupy działające na zasadach szkolnych klubów 

wolontariusza w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w placówkach 

wsparcia dziennego z terenu województwa śląskiego.  

8. Każda placówka może zgłosić do projektu kilka grup wolontariackich. 

9. Każda grupa musi posiadać opiekuna/-kę, który jest wychowawcą/-czynią lub 

nauczycielem/-ką, który/a sprawuje opiekę i kontrolę nad uczestnictwem grupy w grze 

(opiekunami/-kami może być więcej osób). 

10. Grupy nazywane są w grze „drużynami”. 

11. Drużynę tworzy od 5 do 30 osób w wieku 6-20 lat oraz ich opiekun/-ka (opiekunowie/-ki). 

Członkinie i członkowie grupy nie mogą posiadać statusu studentki/-ta (poza osobą 

sprawującą opiekę nad drużyną). 
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Przystąpienie do gry 

12. Aby wziąć udział w grze, należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny pod adresem: 

https://forms.gle/Rvk5XgNvmyhwGGYA9 

13. Proces rekrutacji do gry odbywa się w trzech etapach: 

a) od 27.04.2022 do 30.06.2022 r. – wypełnienie formularza rekrutacyjnego przez 

opiekuna/-kę drużyny; 

b) od 27.04.2022 do 30.06.2022 r. – przesłanie skanów deklaracji opiekuna/-ki 

o przystąpieniu do udziału w projekcie i w grze, wraz ze zgodą dyrekcji/zarządu 

organu prowadzącego placówkę (załączniki do regulaminu); 

c) od 27.04.2022 do 23.09.2022 r. – przesłanie w formie papierowej imiennej listy 

członków/-iń drużyny wraz ze zgodami na publikację wizerunku podpisanymi przez 

pełnoletniego/-ą opiekuna/-kę prawnego/-ą niepełnoletnich członków/-iń drużyny 

lub zgód podpisanych przez pełnoletnich/-e członków/-inie drużyny (załączniki do 

regulaminu). 

14. Deklarację opiekuna/-ki o przystąpieniu do udziału w projekcie i w grze, wraz ze zgodą 

dyrekcji/zarządu organu prowadzącego placówkę należy wypełnić i podpisać, a następnie 

zeskanować i wysłać na adres: miki@slaskie-wolontariat.org.pl. 

15. Wszystkie dokumenty w formie papierowej należy przesłać na adres: 

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu, ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice. 

16. W grze przewidziano udział ograniczonej liczby drużyn. O zakwalifikowaniu się drużyny do 

gry decyduje kolejność poprawnych zgłoszeń przedkładanych na drugim etapie rekrutacji. 

17. Organizator poinformuje mailowo lub telefonicznie o zakwalifikowaniu się danej drużyny 

do gry, niezwłocznie po przesłaniu kompletnego zgłoszenia całej drużyny (listy członków/-

iń drużyny i niezbędnych zgód). 

18. Drużyny zakwalifikowane do gry dostaną link do logowania się na stronę internetową gry 

wraz z hasłem niezbędnym do wprowadzania raportów ze zrealizowanych misji, wyzwań 

i tasków. Na stronie zostanie utworzone konto drużyny – brak jest kont imiennych 

uczestników/-czek gry. 

Zadania uczestników/-czek gry 

19. Opiekun/-ka drużyny dostarczy organizatorowi wszystkie niezbędne dokumenty 

w terminach wymienionych w pkt. 13 niniejszego regulaminu (zgody na udział 

uczestników/-czek w grze, wykorzystanie ich wizerunku oraz przetwarzania ich danych 

osobowych itd.). 

20. Opiekun/-ka drużyny weźmie udział w 3-dniowym warsztacie wyjazdowym (02.09-

04.09.2022 r.) z zakresu organizowania wolontariatu lub/i w kursie online z zakresu 

organizowania wolontariatu w szkole lub placówce wsparcia dziennego (20h).  

21. Po szkoleniu i/lub przejściu kursu opiekun/-ka zorganizuje min. 1 spotkanie o wolontariacie 

dla członkiń/-ów swojej drużyny. Na spotkanie można zaprosić przedstawiciela 

organizatora gry, który może pomóc w jego przeprowadzeniu. 

https://forms.gle/Rvk5XgNvmyhwGGYA9
mailto:monika.stepien@slaskie-wolontariat.org.pl
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22. Drużyny przekazują organizatorowi raporty z realizacji zadań za pomocą strony 

internetowej gry. Każdorazowo w misji, zadaniu i tasku będzie określony termin wykonania 

danego zadania i opublikowania raportu na stronie. 

23. Drużyny mają obowiązek informowania osoby animujące o planowanym terminie realizacji 

misji. Informację tę można przekazać mailowo, telefonicznie lub bezpośrednio podczas 

spotkań z osobami animującymi. 

24. Opiekunowie/-ki drużyn mogą wziąć udział w spotkaniach sieciujących, które będą 

organizowane przed każdą misją w formie online lub offline. 

25. Każda drużyna może zawsze zwrócić się o pomoc do osoby animującej grę, z którą może 

skontaktować się mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe do osób animujących 

zostaną przekazane wraz z informacją o zakwalifikowaniu się drużyny do udziału w grze. 

26. Drużyny biorą udział w Gali Podsumowującej grę (która zostanie zorganizowana na 

przełomie maja i czerwca 2023 roku). 

Przebieg gry i punktacja 

27. Gra składa się z 3 etapów, które ujęte są w poszczególne ramy czasowe:  

I etap: od 24.09.2022 do 09.12.2022 r. 

II etap: od 10.12.2022 do 10.03.2023 r. 

III etap: od 11.03.2023 do 07.06.2023 r. 

28. Każdy etap gry oceniany jest oddzielnie i składa się z: 

a) misji – za wykonanie misji drużyna otrzyma 50 punktów. Istnieje również możliwość 

otrzymania 10 punktów dodatkowych – warunki ich otrzymania zostaną określone 

w treści misji; 

b) wyzwań – za wykonanie wyzwania drużyna otrzyma od 15 do 20 punktów. W czasie 

trwania każdego etapu zaproponujemy do 3 wyzwań. W ciągu gry oznacza to do 9 

wyzwań, z czego 7 wyzwań o najwyższej punktacji wchodzi do zestawienia 

końcowego. Wyzwania aktywne będą przez pewien określony czas, w danej chwili 

może być aktywne więcej niż jedno wyzwanie; 

c) tasków – zadań pojawiających się w nieregularnych odstępach czasu; informacje 

o aktualnych taskach będą dostępne na stronie internetowej i w mediach 

społecznościowych gry (https://facebook.com/polichrom); za wykonanie każdego 

taska drużyna otrzyma 4 punkty. 

29. Punkty za realizację poszczególnych zadań podczas trwania gry przyznają organizatorzy na 

podstawie przesłanych w terminie (umieszczonych na stronie internetowej gry) raportów. 

30. Podczas pierwszych dwóch etapów punkty są na bieżąco sumowane i widoczne na stronie 

internetowej gry. Podczas III etapu gry punkty są niewidoczne i ujawniane dopiero na 

zakończenie gry (na Gali Podsumowującej grę). 

31. Po zakończeniu całej gry punkty z kolejnych etapów są sumowane i na ich podstawie 

zostają wyłonione zwycięskie drużyny. 

32. Trzy drużyny z największą liczbą punktów wygrywają grę. 
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33. Warunkiem uzyskania punktów za zadania jest wykonanie ich w określonym czasie 

(określonym w treści zadania) oraz złożenie raportu poprzez stronę internetową lub w inny 

sposób określony w treści zadania. 

34. Do składania raportów uprawniony/-a jest opiekun/-ka drużyny lub wyznaczona przez 

niego/-ą osoba. 

35. W przypadku późniejszego dołączenia do gry (rekrutacja uzupełniająca), można po 

uzyskaniu zgody osoby animującej grę zrealizować misję po czasie. 

Osoby animujące grę 

36. Każda drużyna uczestnicząca w grze jest pod opieką merytoryczną osoby animującej 

i pozostaje z nią w kontakcie (osobiście, mailowo lub telefonicznie).  

37. Rolą osoby animującej jest pomoc w grze i doradzanie przy realizacji zadań. Osoba 

animująca nie może wykonywać zadań za uczestników/-czki gry. 

Zakończenie gry 

38. Gra zakończy się nie później niż 30 czerwca 2023 r. 

39. Zakończenie gry przybierze formę uroczystego spotkania połączonego z ogłoszeniem 

wyników gry (Gala Podsumowująca grę). Dokładny termin Gali zostanie podany na stronie 

internetowej gry oraz przesłany do wiadomości opiekunów/-ek drużyn. 

40. Zwycięskie drużyny otrzymają wyróżnienia oraz nagrodę drużynową – wybraną przez 

członków/-inie drużyny i instytucję kierującą do udziału w grze rzecz lub usługę. 

41. Wartość nagrody drużynowej nie może przekroczyć 200 zł na członka/-inię drużyny 

i 1100 zł na całą drużynę. 

42. Udział w projekcie zostanie potwierdzony certyfikatem określającym poziom 

zaangażowania danej szkoły/placówki w grę oraz imiennym certyfikatem dla każdej osoby 

uczestniczącej w grze. 

Postanowienia końcowe 

43. Organizator nie bierze odpowiedzialności za działania drużyn, realizowane przez nich 

w ramach misji, wyzwań czy tasków działania. 

44. Organizator nie pokrywa kosztów poniesionych podczas gry przez drużyny, w tym nie 

finansuje przedsięwzięć organizowanych w ramach realizacji misji, wyzwań i tasków. 

45. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania gry z przyczyn 

niezależnych od niego. 

46. Regulamin gry znajduje się na stronach internetowych Organizatora oraz gry. 

47. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a 

także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do 

Organizatora. 

48. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. 
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ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ 

NIEPEŁNOLETNIEGO DZIECKA/PODOPIECZNEGO W PROJEKCIE I GRZE 

 
 

Ja, niżej podpisana/-y (imię i nazwisko) ………………………………………………………… wyrażam zgodę na aktywny udział 

w grze „Polichrom” (imię i nazwisko dziecka/podopiecznego/-ej) …………….……………………………………… 

pozostającej/-ego pod moją opieką prawną, w działaniach o charakterze wolontarystycznym na rzecz 

Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

0000290674 i zarejestrowanemu w Katowicach przy ul. Warszawskiej 19, w ramach projektu „Zagraj 

w wolontariat” dofinansowanego w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego 

przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Oświadczam, że znane mi są cele i zadania 

projektu oraz regulamin gry, a także idea wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne 

wykonywanie czynności, a także charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez 

wolontariuszy/-ki świadczeń. 

Jednocześnie udzielam zgody Stowarzyszeniu Regionalne Centrum Wolontariatu do nieodwołalnego 

i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć oraz nagrań wideo i audio z wizerunkiem mojego 

dziecka/podopiecznego bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, 

utrwalanie, obróbkę, powielanie, publikowanie i wydanie wykonanych zdjęć oraz nagrań audio i wideo za 

pośrednictwem publikacji, stron internetowych oraz portali społecznościowych wydawanych 

i administrowanych przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w celach zgodnych z prowadzoną 

przez tę organizację działalnością, w ramach realizacji projektu „Zagraj w wolontariat” dofinansowanego 

w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein 

i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Podpisując niniejszy dokument wyrażam także zgodę na przetwarzanie 

i przechowywanie danych osobowych zawartych w powyższym dokumencie, w związku z udziałem w projekcie, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dn. 27.04.2016 r. (tzw. RODO). 

Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych do celów monitoringu/kontroli w ramach realizowanego 

projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego 

przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG ewaluacji. 

Równocześnie oświadczam, że jestem prawnym opiekunem (imię i nazwisko dziecka/podopiecznego/-ej) 

……..……………………………………………………………… i posiadam nieograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz 

zapoznałem/-am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. 

 

 

 

 

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

Podpis rodzica/opiekuna prawnego    Miejscowość, data 
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Obowiązek informacyjny 

Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu 

ul. Warszawska 19 

40-009 Katowice 

 

Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie 

Danych Osobowych z dn. 27.04.2016 r. (tzw. RODO). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

dotychczasowego przetwarzania.  

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z naruszeniem 

przepisów RODO. 

W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Regionalne Centrum 

Wolontariatu pod adresem: biuro@slaskie-wolontariat.org.pl 

 

 

 

 

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

Podpis        Miejscowość, data 

  



 Projekt realizowany z dotacji programu 
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, 

finansowanego przez Islandię, Liechtenstein 
i Norwegię w ramach Funduszy EOG 

 

 

ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice 
www.slaskie-wolontariat.org.pl 

Tel.: +48 502 771 669 

 

ZGODA OSOBY PEŁNOLETNIEJ NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

 
Ja, niżej podpisana/-y (imię i nazwisko) …………………………………………………….. udzielam zgody 

Stowarzyszeniu Regionalne Centrum Wolontariatu wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

0000290674 i zarejestrowanemu w Katowicach przy ul. Warszawskiej 19, na nieodwołalne 

i nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć oraz nagrań wideo i audio z moim 

wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, 

utrwalanie, obróbkę, powielanie, publikowanie i wydanie wykonanych zdjęć oraz nagrań audio i wideo za 

pośrednictwem publikacji, stron internetowych oraz portali społecznościowych wydawanych 

i administrowanych przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w celach zgodnych 

z prowadzoną przez te organizacje działalnością, w ramach projektu „Zagraj w wolontariat” 

dofinansowanego w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez 

Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

Podpisując niniejszy dokument wyrażam także zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych 

osobowych zawartych w powyższym dokumencie, w związku z udziałem w projekcie, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dn. 27.04.2016 r. (tzw. RODO). 

Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych do celów monitoringu/kontroli w ramach 

realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie programu Aktywni Obywatele – Fundusz 

Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG ewaluacji. 

 

 

 

 

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

Podpis        Miejscowość, data 
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Obowiązek informacyjny 

Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu 

ul. Warszawska 19 

40-009 Katowice 

 

Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie 

Danych Osobowych z dn. 27.04.2016 r. (tzw. RODO). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

dotychczasowego przetwarzania. 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z naruszeniem 

przepisów RODO. 

W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Regionalne Centrum 

Wolontariatu pod adresem: biuro@slaskie-wolontariat.org.pl 

 

 

 

 

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

Podpis        Miejscowość, data 

  



 Projekt realizowany z dotacji programu 
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, 

finansowanego przez Islandię, Liechtenstein 
i Norwegię w ramach Funduszy EOG 

 

 

ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice 
www.slaskie-wolontariat.org.pl 

Tel.: +48 502 771 669 

 

DEKLARACJA SZKOŁY/ORGANIZACJI NA UDZIAŁ DRUŻYNY W PROJEKCIE 

 

 
Wyrażam zgodę na udział drużyn/-y ze szkoły/organizacji (pełna nazwa i adres): 

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

w grze „Polichrom”, prowadzonej przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach 

w ramach projektu „Zagraj w wolontariat” dofinansowanego w ramach programu Aktywni Obywatele – 

Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

Oświadczam, że znane mi są cele i charakter zadań projektu oraz regulamin gry, a także idea 

wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a także 

charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy/-ki świadczeń.  

Podpisując niniejszy dokument wyrażam także zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych 

osobowych zawartych w powyższym dokumencie, w związku z udziałem w projekcie, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dn. 27.04.2016 r. (tzw. RODO). Wyrażam 

także zgodę na udostępnianie moich danych do celów monitoringu/kontroli w ramach realizowanego 

projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, 

finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG ewaluacji. 

 

 

 

 

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

Podpis (wraz z pieczątką)      Miejscowość, data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Projekt realizowany z dotacji programu 
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, 

finansowanego przez Islandię, Liechtenstein 
i Norwegię w ramach Funduszy EOG 

 

 

ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice 
www.slaskie-wolontariat.org.pl 

Tel.: +48 502 771 669 

 

Obowiązek informacyjny 

Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu 

ul. Warszawska 19 

40-009 Katowice 

 

Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie 

Danych Osobowych z dn. 27.04.2016 r. (tzw. RODO). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

dotychczasowego przetwarzania. 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z naruszeniem 

przepisów RODO. 

W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Regionalne Centrum 

Wolontariatu pod adresem: biuro@slaskie-wolontariat.org.pl 

 

 

 

 

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

Podpis (wraz z pieczątką)      Miejscowość, data 



 Projekt realizowany z dotacji programu 
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, 

finansowanego przez Islandię, Liechtenstein 
i Norwegię w ramach Funduszy EOG 

 

 

ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice 
www.slaskie-wolontariat.org.pl 

Tel.: +48 502 771 669 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU OPIEKUNA DRUŻYNY W PROJEKCIE I GRZE 

 

 
Ja, niżej podpisana/-y (imię i nazwisko) …………………………………………………………………….. deklaruję udział 

w grze „Polichrom”, prowadzonej przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach 

w ramach projektu „Zagraj w wolontariat” dofinansowanego w ramach programu Aktywni Obywatele – 

Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

W ramach projektu i gry zobowiązuję się do: 

a) udziału w 3-dniowym szkoleniu wyjazdowym (który odbędzie się w dniach 02-04.09.2022 r.) lub 

20h kursie z zakresu organizowania wolontariatu; 

b) rekrutacji od 5 do 30 osób, które będą członkami/-iniami drużyny uczestniczącej w grze. 

Oświadczam, że znane mi są cele i charakter zadań projektu oraz regulamin gry, a także idea 

wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a także 

charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy/-ki świadczeń.   

Jednocześnie udzielam zgody Stowarzyszeniu Regionalne Centrum Wolontariatu wpisanemu do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000290674 i zarejestrowanemu w Katowicach przy ul. 

Warszawskiej 19, nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć oraz 

nagrań wideo i audio z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda 

obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, publikowanie i wydanie wykonanych zdjęć 

oraz nagrań audio i wideo za pośrednictwem publikacji, stron internetowych oraz portali 

społecznościowych wydawanych i administrowanych przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum 

Wolontariatu w celach zgodnych z prowadzoną przez tę organizację działalnością, w ramach realizacji 

projektu „Zagraj w wolontariat” dofinansowanego w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz 

Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.  

Podpisując niniejszy dokument wyrażam także zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych 

osobowych zawartych w powyższym dokumencie, w związku z udziałem w projekcie, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dn. 27.04.2016 r. (tzw. RODO). Wyrażam 

także zgodę na udostępnianie moich danych do celów monitoringu/kontroli w ramach realizowanego 

projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, 

finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG ewaluacji. 

 

 

 

 

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

Podpis        Miejscowość, data 



 Projekt realizowany z dotacji programu 
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, 

finansowanego przez Islandię, Liechtenstein 
i Norwegię w ramach Funduszy EOG 

 

 

ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice 
www.slaskie-wolontariat.org.pl 

Tel.: +48 502 771 669 

 

Obowiązek informacyjny 

Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu 

ul. Warszawska 19 

40-009 Katowice 

 

Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie 

Danych Osobowych z dn. 27.04.2016 r. (tzw. RODO). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

dotychczasowego przetwarzania. 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z naruszeniem 

przepisów RODO. 

W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Regionalne Centrum 

Wolontariatu pod adresem: biuro@slaskie-wolontariat.org.pl 

 

 

 

 

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

Podpis        Miejscowość, data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


