Gminny Ośrodek Kultury
ul. Portowa 7
72-112 Stepnica
Tel. (91)4188628
e-mail: gokwstepnicy@gmail.com

ANKIETA WOLONTARIUSZA

1. Dlaczego pragniesz zostać wolontariuszem?
 mam wolny czas
 chcę poznać nowych ludzi, nawiązać nowe znajomości
 chcę zdobyć nowe umiejętności, poszerzać horyzonty
 dla własnej satysfakcji
 chcę zdobyć doświadczenie
 liczę na referencje, które przydadzą mi się w przyszłości przy poszukiwaniu pracy
 inny powód, jaki:…………………………………………………………………………
2. Jakimi umiejętnościami/ predyspozycjami możesz się pochwalić?
 obsługa komputera
 języki obce, jakie: ……………………………………………………………………….
 ukończone kursy, jakie: …………………………………………………………………
 prawo jazdy
 uzdolnienia artystyczne, jakie: ………………………………………………………….
 inne, jakie: ………………………………………………………………………………
3. Jakie masz zainteresowania, co lubisz robić?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
4. Czego nie lubisz robić, czym na pewno nie chcesz się zajmować?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. W jakich obszarach działania najlepiej byś się odnalazł/a?
 informacyjna (punkt informacyjny, rozdawanie ulotek, plakatów itp.)
 dekoracje sal, pomieszczeń, sceny itp.
 obsługa gości ( tzw. VIP ROOM)
 ogólna działalność wspierająca (bycie łącznikiem między osobami, doraźne wykonywanie
zadań)
 wsparcie medyczne
 wypisywanie zaproszeń
 inna, jaka: …………………………………………………………………………………
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6. Jaka jest Twoja aktywność zawodowa?
uczeń
student
aktywny zawodowo
rencista
inna, jaka? ………………………………………………

emeryt

bezrobotny

7. W jakich wydarzeniach możesz być dyspozycyjny/a?
 Dni Stepnicy
 Dożynki
 Zakończenie wakacji
 Dzień dziecka
 Dzień Seniora
 WOŚP
 Imprezy wynikające z realizacji projektów, po zatwierdzeniu przez darczyńców

Kwestionariusz osobowy: (DRUKOWANE LITERY)
Imię i Nazwisko:………………………………………………………………………………
Data urodzenia: ……………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………….
e-mail: ………………………………………………………………………………………..
Rozmiar koszulki: ……………………………………………………………………………

Skrócona klauzula RODO
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, 72-112
Stepnica, ul. Portowa 7, reprezentowany przez Dyrektora GOKu. Tel. 91 418 86 28.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: mail: iod@stepnica.pl.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań GOKu zgodnie z art.6
ust.1 lit. c oraz ustawy dnia 25 października 1997r. o prowadzeniu działalności kulturalnej.
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści udostępnionych danych oraz prawo ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli przepisy prawa to umożliwiają, przysługuje
Państwu prawo do usunięcia danych oraz ich przekazania.
Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduję się na stronie
http://bip.gok.stepnica.pl/dokumenty/menu/12
PODPIS: . . . …….
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