Kochani Wolontariusze!
Jest nam niezmiernie miło, że Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej
kolejny raz będzie pełnił funkcję SZTABU WOŚP w naszym mieście.
Doskonale wiemy, że bez Waszej pomocy i dobrych serc nie udałoby
nam się tak sprawnie i z sukcesem poprowadzić zbiórki. Tak jak w roku
ubiegłym, również teraz mamy dla Was kilka cennych informacji, aby
usprawnić proces rejestracji wolontariusza. Bardzo prosimy o zapoznanie
się z poniższą instrukcją. Ponadto zapraszamy do zapoznania się
z regulaminem wolontariusza dostępnym na naszej stronie
www.oksroda.pl lub oficjalnej stronie WOŚP.

SZTAB: #4133

W związku ze zmianami, które wymusiło wprowadzenie RODO, wszystkie osoby ubiegające się o ponowny wolontariat WOŚP 2020,
muszą zostać dodatkowo zweryfikowane, w tym celu należy:
• wypełnić i oddać w Sztabie – Ośrodek Kultury, ankietę wolontariusza do dnia 29 listopada 2019 roku
(jeśli wygląd wolontariusza zmienił się od ostatniego roku w sposób, który sugerowałby zmianę fotografii, proszę ją dołączyć)
• WPISAĆ DO ANKIETY NR TELEFONU, KTÓRY BYŁ PODANY PRZY REJESTRACJI W ROKU UBIEGŁYM, OPIEKUNÓW PROSIMY O
KONTROLOWANIE TEGO TELEFONU – NIESTETY W UBIEGŁYM ROKU ZDARZYŁY SIĘ PRZYPADKI USUNIĘCIA SMSÓW PRZEZ DZIECI,
LUB ZIGNOROWANIA ZARÓWNO FAKTU OTRZYMANIA SMSA JAK I PRÓB SKONTAKTOWANIA SIĘ Z NASZEJ STRONY.
Jeśli nie posiadacie Państwo dostępu do numeru telefonu z ankiety rejestracyjnej z ubiegłego roku,
proszę z wypełnioną ankietą stawić się bezpośrednio w siedzibie Sztabu, Państwa wizyta będzie i tak niezbędna
a oszczędzicie sobie Państwo powtórnej fatygi.
• Po rejestracji otrzymacie Państwo smsem kod weryfikacyjny od WOŚP, należy zachować sms z kodem
i stawić się z nim w siedzibie Sztabu WOŚP lub skontaktować się telefonicznie pod numerem 61 285 23 05
• Stawić się w siedzibie sztabu, celem podpisania oświadczenia weryfikacyjnego w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do dnia 10 grudnia 2019 r.
Prosimy przychodzić do Ośrodka Kultury, w godzinach 8-20 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem czwartku – tego dnia w godz. 13 – 20.
• Osoby niepełnoletnie przychodzą oczywiście ze wskazanym w ankiecie opiekunem, lub zgłoszenia dokonuje bezpośrednio opiekun.
• W razie nieotrzymania kodu do końca listopada 2019r., prosimy o pilny kontakt ze sztabem.
• W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI SKONTAKTOWANIA SIĘ Z PAŃSTWEM W PODANYCH WYŻEJ
TERMINACH – JAKO OPIEKUNAMI PRAWNYMI DZIECI – NIESTETY NIE BĘDZIEMY MOGLI DZIECI ZAREJESTROWAĆ.
• ANKIETY WYPEŁNIONE NIECZYTELNIE LUB NIEKOMPLETNIE – BEZ NUMERU TELEFONU I PESELU – NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ

POWYŻSZA PROCEDURA NIE DOTYCZY OSÓB REJESTROWANYCH PO RAZ PIERWSZY!!!
Te osoby muszą czytelnie wypełnić ankietę oraz stawić się w siedzibie sztabu, celem podpisania oświadczenia
weryfikacyjnego w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do dnia 10 grudnia 2019 r. Prosimy przychodzić do Ośrodka Kultury,
w godzinach 8-20 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem czwartku – tego dnia w godz. 13 – 20.
Uwaga! Ilość miejsc dla wszystkich wolontariuszy jest ograniczona – najczęściej chętnych jest więcej niż miejsc, w związku z tym
informujemy Państwa iż być może nie będziemy w stanie przyjąć wszystkich chętnych oraz, że niezmiernie ważne jest wykonanie
wszystkich powyższych kroków. W razie pytań i niejasności, prosimy kontaktować się z sekretariatem Ośrodka Kultury
pod numerem 61/285 2305, w godzinach 8-16.
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