
  
 

 
 

 

 

WOLONTARIAT - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

• Imię i nazwisko:................................................................................................................ 

• Wiek:................................................................................................................................ 

• Telefon kontaktowy:........................................................................................................ 

• Adres e-mail:.................................................................................................................... 

• Jestem mieszkańcem Łodzi/okolic Łodzi:   □ TAK      □ NIE     (zaznaczyć „x”) 

• Znajomość języków obcych (wpisać język i zaznaczyć „x” poziom zaawansowania) 

Język: Angielski …………… …………… 

Komunikatywny    

Średniozaawansowany     

Zaawansowany   
 

 

 

DOŚWIADCZENIE W WOLONTARIACIE I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ 

• Czy byłeś/aś kiedyś wolontariuszem na mityngach lekkoatletycznych na Atlas Arenie w 

Łodzi?  □ TAK      □ NIE     (zaznaczyć „x”) Jeżeli tak, to w jakim dziale: .......................... 

• Inne doświadczenia w wolontariacie:  

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

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

• Czy jesteś związany/na z lekkoatletyką?   □ TAK      □ NIE     (zaznaczyć „x”) 

• Czy jesteś związany/na z innym sportem?   □ TAK      □ NIE    (zaznaczyć „x”) 

Jeżeli tak, to z jakim :.................................................. 

WOLONTARIAT NA ORLEN CUP 2023 

• Czy chcesz być liderem/liderką grupy wolontariuszy?    □ TAK   □ NIE     (zaznaczyć „x”) 

• Wybór obszaru pracy (zaznaczyć „x" – dowolna liczba). Jeżeli zaznaczysz więcej niż 

jedną strefę podkreśl preferowaną. 

 



  
 

 
 

 

 

Hotel-Biuro zawodów   

Media   

Transport   

Obsługa widowni   

Strefa startu   

Antydoping   

Hala rozgrzewkowa+Call Room   

Logistyka  

Awatary  

 

• Wpisać dyspozycyjność godzinową w przedziale 8:00-20:00 (w dniu mityngu w 

zależności od obszaru czas pracy może przekroczyć godzinę 20:00) 

Dzień Przedział godzinowy* 

02.02.2023   

03.02.2023   

04.02.2023 Orlen Cup   

05.02.2023   

 

*Z zadeklarowanej dyspozycyjności zostanie przyznany konkretny przedział czasowy 
 

• Rozmiar koszulki:  □ XS      □ S      □ M      □ L      □ XL      □ XXL      (zaznaczyć „x”) 

 
 

 

OBSZAR DZIAŁANIA FUNKCJE WOLONTARIUSZA 

Hotel-Biuro zawodów 

Obsługa stanowiska Orlen Cup w hotelu. 

Wydawanie pakietów dla zawodników. 

Udzielanie informacji uczestnikom mityngu. 

Media 

Dostarczanie materiałów dla dziennikarzy. 

Wsparcie koordynatora foto. 

Pomoc przy organizacji konferencji prasowej. 

Przygotowywanie paczek dla mediów. 

Transport 

Udzielanie uczestnikom mityngu informacji o transportach. 

Towarzyszenie uczestnikom podczas transportu z hotelu na treningi i 

zawody. 

Odbiór zawodników z lotniska w Warszawie. 



  
 

 
 

 

 

Obsługa widowni 
Pomoc kibicom w znalezieniu miejsc na trybunach. 

Udzielanie ogólnych informacji dotyczących zawodów i Atlas Areny. 

Strefa startu 

Wyprowadzanie zawodników na miejsce ich konkurencji. 

Przenoszenie rzeczy sprinterów z linii startu na metę. 

Kierowanie zawodników do wyjścia po zakończonej konkurencji. 

Antydoping 

Kierowanie wyznaczonych zawodników na kontrolę antydopingową. 

Towarzyszenie zawodnikowi od momentu skierowania na kontrolę do 

momentu kontroli. 

Hala rozgrzewkowa 

oraz  Call Room 

Sprawdzanie obecności zawodników przed rozpoczęciem zawodów. 

Ścisła współpraca z sędziami  

Przygotowywanie zawodników do wyprowadzenia na konkurencję. 

Logistyka 

Dystrybucja wody dla zawodników, materiałów dla kontroli 

antydopingowej oraz posiłków i koszulek dla wolontariuszy. 
Funkcja gońca do nagłych zadań wynikających z potrzeb 

organizacyjnych. 

Wsparcie innych działów wolontariatu. 

Awatary* 
Rozkładanie awatarów z podobizną gwiazd lekkiej atletyki na 

trybunach w wyznaczonych sektorach. 

* Po zakończonym mityngu wszyscy wolontariusze, którzy skończyli pracę w swoim obszarze 

przystępują do zebrania awatarów z widowni. 

 
Każdy wolontariusz (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) wysyłając formularz zgłoszeniowy na 

adres wolontariat@orlencup.pl i zgłaszając swój udział w Orlen Cup 2023 organizowany przez Łódzki 

Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunek, 

przez Organizatora w celach związanych z udziałem w ww. wydarzeniu oraz podaniem jak również w 

celach promocyjnych i dokumentujących imprezę.  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r., zwanym dalej RODO, informuję: 1) administratorem Państwa danych osobowych jest 

Łódzki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki, ul. Lumumby 22/26, 91-404 w Łodzi; 2) celem przetwarzania 

danych osobowych przez administratora jest realizacja obowiązków wynikających z zawartej umowy 

wolontariatu; 3) podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a RODO – zgoda 

osoby, której dane dotyczą; 4) odbiorcami Państwa danych, będą wyłącznie osoby działające na 

polecenie administratora oraz organy publiczne działające na podstawie przepisów prawa; 5) dane 

osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 6) dane osobowe będą przechowywane do 

ustania przydatności – około 6 miesięcy po zakończeniu imprezy. 7) każda osoba, której dane dotyczą, 

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

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 8) każda osoba, której dane 

dotyczą, posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych 

osobowych narusza przepisy RODO; 9) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, 

jednak wycofanie zgody uniemożliwi udział w wolontariacie 10) Państwa dane nie będą przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
 

Na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r., wyrażam zgodę, na przetwarzanie przez Łódzki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki moich 

danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym wolontariusza w celu uczestnictwa w 

wolontariacie podczas halowego mityngu Orlen Cup 2023. 

 

mailto:wolontariat@orlencup.pl


  
 

 
 

 

 

 

 OŚWIADCZENIE DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 

(dla osób niepełnoletnich) 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka / podopiecznego, jako 

wolontariusza w ORLEN CUP 2023.  

Imię i nazwisko, data urodzenia dziecka/podopiecznego 

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

 

Imię i nazwisko, nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego 

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

  

□ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych 

dziecka, którego jestem rodzicem (opiekunem prawnym) przez Łódzki Okręgowy Związek 

Lekkiej Atletyki, ul. Lumumby 22/26, 91-404 Łódź w celu rekrutacji oraz realizacji zadań 

związanych z wolontariatem podczas ORLEN CUP 2023.  

□ wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka / podopiecznego, utrwalonego 

w ramach realizacji zadań związanych z wolontariatem podczas ORLEN CUP 2023, zgodnie z 

informacjami zawartymi w Formularzu zgłoszeniowym.  

□ Oświadczam, że zapoznałam/em się z Formularzem zgłoszeniowym Wolontariatu i w imieniu 

swoim oraz dziecka, którego jestem rodzicem (opiekunem prawnym) akceptuję jego treść. 

Zgodnie z Regulaminem Administratorem Danych Osobowych jest Łódzki Okręgowy Związek 

Lekkiej Atletyki, ul. Lumumby 22/26, 91-404 Łódź. Dane osobowe przetwarzane są w celu 

rekrutacji oraz realizacji zadań związanych z wolontariatem.  

 

 

…………………………………………………………….…………………………… 

Miejscowość, data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 


