
NUMER ID  ..............
(pole wypełnia 
koordynator)

Formularz zgłoszenia wolontariusza 

1. DANE OSOBOWE I KONTAKTOWE

Nazwisko:

Imię:

nr telefonu:

e-mail:

Data i miejsce urodzenia:

PESEL:

Seria i nr dowodu:

Adres zameldowania: 

Adres zamieszkania (jeśli inny niż zameldowania):

2. STATUS (podkreśl i wypełnij właściwe)

a) uczeń / student

Nazwa szkoły / uczelni (kierunek studiów):

b) zatrudniony

Miejsce pracy:

c) bezrobotny

Ostatnio wykonywany zawód:

d) emeryt / rencista

Ostatnio wykonywany zawód:

3. W JAKI SPOSÓB DOWIEDZIAŁEŚ/AŚ SIĘ O DOMUKULTURY! (podkreśl i wypełnij 

właściwe)

a) od znajomego/znajomej (wolontariusza)

b) przechodziłem/am koło DomuKULTUR!

c) z Facebook'a

d) poprzez @

e) z ogłoszenia w Internecie

f) inne, jakie?

4. DOŚWIADCZENIA / UMIEJĘTNOŚCI

Moje doświadczenie w wolontariacie:

Inne doświadczenia i/lub umiejętności, które mogą się przydać:



Proszę zaznaczyć te z wymienionych cech i umiejętności, które najlepiej Ciebie opisują:

5. PRACE, KTÓRE CHCIAŁBYM / CHCIAŁABYM WYKONYWAĆ W RAMACH WOLONTARIATU

6. DLACZEGO CHCESZ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

7. CZEGO OCZEKUJESZ OD

8. DYSPOZYCYJNOŚĆ

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe umieszczone w treści, których podanie jest dobrowolne, będą przetwarzane przez  

Fundację Fabryka UTU z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 30A/7 jedynie dla celów  Fundacji.. Dane te nie będą  

przekazywane osobom trzecim. Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych i poprawiania ich. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów Fundacji Fabryka UTU.
Data, podpis:

punktualność elastyczność zdolności interpersonalne
dyskrecja aktywne słuchanie pewność siebie/śmiałość

niezależność systematyczność tolerancyjność
opiekuńczość wytrwałość dystans do siebie

zrozumienie / empatia asertywność kreatywność
zdolności administracyjne zdolności informatyczne rzetelność

zdolności organizacyjne zdolności artystyczne,

jakie?

praca z dziećmi i młodzieżą
praca z osobami starszymi i dorosłymi pozyskiwanie funduszy, sponsoring

pomoc w nauce (jakie przedmioty)
praca z osobami niepełnosprawnymi public relations, marketing, promocja

prace biurowe pisanie, redagowanie tekstów, ulotek
pomoc w w organizowaniu imprez

inne, jakie?

opieka  podczas wyjść grupy na warsztaty

planowanie czasu wolnego najmłodszych poprzez kreatywne zabawy

pomoc w przygotowywaniu imprez zewnętrznych w DK! 


