Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
uzatvorená podľa Zákona o dobrovoľníctve č.406/2011 Z. z.
(ďalej len Zmluva)
Zmluvné strany:
Vysielajúca organizácia: Antbase s.r.o.
Názov:
Sídlo: Keltská 18, 900 31 Stupava
IČO: 35865202
v zastúpení
(ďalej len „Organizátor”)
a
Dobrovoľník/dobrovoľníčka:
Meno a priezvisko: ............................................................................................................................................
Dátum narodenia: .............................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................................................
Adresa pobytu: ..................................................................................................................................................
(ďalej len dobrovoľník/dobrovoľníčka)
uzatvárajú túto zmluvu:

1.

Čl. I.
Predmet zmluvy
Zmluva upravuje vzájomné vzťahy medzi Organizátorom a dobrovoľníkom/čkou pri vykonávaní
dobrovoľníckej činnosti počas športových pretekov Tvrďák , ako aj povinnosti a záväzky oboch
zmluvných strán.

Čl. II.
Miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti
1. Miestom vykonávania dobrovoľníckej činnosti je/sú lokalita a trasa kde sa koná podujatie Tvrďák
2. Obsahom dobrovoľníckej činnosti je výpomoc pri organizovaní podujatia Tvrďák
3. Trvanie dobrovoľníckej činnosti je od 8.00 do 16.30
Čl. III.
Zmluvné záväzky vysielajúcej organizácie
Organizátor sa zaväzuje:
1. poskytnúť dobrovoľníkovi/dobrovoľníčke odborné školenie a podporu formou supervízie a konzultácií
počas jeho/jej dobrovoľníckej činnosti ako aj aktuálne informácie týkajúce sa jeho/jej práce,
2. oboznámiť dobrovoľníka/dobrovoľníčku s právami a povinnosťami, ktoré vyplývajú z vykonávania
dobrovoľníckej činnosti,
3. poskytnúť dobrovoľníkovi/dobrovoľníčke kontaktnú osobu – koordinátora/ku dobrovoľníkov,
4. vydať dobrovoľníkovi/dobrovoľníčke písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej
činnosti a písomné hodnotenie jeho/jej dobrovoľníckej činnosti, ak o to požiada
5. poskytnúť dobrovoľníkovi vstupenku na podujatie Tvrďák
Čl. IV.
Zmluvné záväzky dobrovoľníka/dobrovoľníčky
1. Dobrovoľník/dobrovoľníčka sa zaväzuje:
a) vykonávať dobrovoľnícku činnosť podľa svojich schopností a znalostí;
b) dodržiavať Zásady mlčanlivosti,
c) neodkladne oznámiť zmenu svojich kontaktných a osobných údajov, ktoré môžu vplývať na
vykonávanie dobrovoľníckej činnosti.
2. Dobrovoľník/čka:

a) berie na vedomie, že Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné škody na jeho/jej majetku
a zdraví,
b) súhlasí, že ním poskytnuté osobné údaje použije Organizátor dobrovoľníctva v súlade so
zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov iba pre
vnútornú potrebu, najmä na evidenčné a štatistické účely a na informovanie prijímateľa
dobrovoľníckej činnosti.
Čl. V.
Ukončenie dobrovoľníckej činnosti
1. Porušenie zmluvných záväzkov uvedených v čl. 3 a čl. 4 a v prílohách k zmluve môže byť dôvodom na
skončenie dobrovoľníckej činnosti.
2. Ak sa dobrovoľník/dobrovoľníčka rozhodne odstúpiť od zmluvy, oznámi to Organizátorovi najneskôr
týždeň pred odstúpením.

1.
2.
3.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
Právne pomery zúčastnených strán bližšie nešpecifikované v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.
Zmeny a doplnky zmluvy možno vykonať písomným dodatkom len na základe vzájomnej dohody
účastníkov.
Zmluva nadobúda platnosť dňom registrácie dobrovoľníka cez registračný formulár dostupný na
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrAz3nCRe9sRCKJb_g2g5OaagjWqC1iXjBEJK_-d3jxWYdQ/viewform alebo podpisom tejto zmluvy. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže zmluvu zrušiť
písomnou výpoveďou alebo dohodou obidvoch strán.

V Bratislave, dňa 07.03.2017
Podpis dobrovoľníka/dobrovoľníčky.............................................................................................................
Podpis zástupcu/kyne vysielajúcej organizácie............................................................................................

