
Regulamin wolontariatu JKS Umiastów

1. Do grupy Wolontariuszy JKS Umiastów mogą należeć osoby powyżej 12 roku życia.

2. Każdy wolontariusz musi mieć wykupiony przynajmniej jeden karnet z oferty (lonże, ujeżdżeniowy, skokowy bądź MIX)

3. Osobą, odpowiedzialną za koordynację pracy, prowadzenie rejestru przepracowanych godzin i wykonanych prac jest Opiekun Wolontariuszy.
Służy on także wszelką pomocą i wsparciem wszystkim wolontariuszom.

4. Podczas jednego dnia na dyżurze może przebywać max. 3 wolontariuszy. Podczas różnego rodzaju imprez, szkoleń itp. Opiekun
może zwiększyć ich liczbę, o czym informuje odpowiednio wcześniej i decyduje, którzy z chętnych wolontariuszy mogą stawić się na
Wolontariacie podczas danej imprezy.

4. Wolontariat może odbywać się w godzinach 16-19 (pn-pt) oraz 9-14 (sb-nd). Wolontariusze mogą przebywać na Wolontariacie przez
maksymalnie 5h w ciągu tygodnia.

5. Przed rozpoczęciem współpracy z JKS Umiastów każdy nowy kandydat, który nie pracował wcześniej jako wolontariusz, musi przejść 12
godzinny okres próbny, który nie podlega odebraniu w formie treningu jeździeckiego. Dopiero po ukończeniu tego okresu próbnego uczestnik
może rozpocząć dyżury i wykonywanie zadań, które będą mogły zostać odebrane w formie jazd.

6. Wolontariusze odbierają treningi jeździeckie za wykonanie określonych zadań bądź odpracowanie określonej ilości godzin podczas dyżurów w
stajni. O konkretnych, większych pracach, które mogą zostać zamienione na pojedyncze treningi jeździeckie decyduje i informuje Opiekun grupy
wolontariuszy.

7. Wypracowane godziny pracy wolontariusz można zamienić jazdy: jazda w grupie płaska - 8h pracy, jazda skokowa w grupie - 10h pracy,
jazda indywidualna płaska - 12h pracy, jazda skokowa indywidualna - 14h pracy. Po odbiór jazd można umawiać się dowolnie pamiętając
jednak, że należy w tym czasie mieć wykupiony ważny karnet na jazdy.

9. Obowiązkiem każdego wolontariusza jest zgłaszanie wykonanych prac Opiekunowi, celem ustalenia, czy zadanie bądź zlecone prace zostały
wykonane poprawnie. Dopiero wtedy Opiekun może zaakceptować je jako wykonane i mogące zostać odebrane w formie treningu jeździeckiego,
ale może poprosić też o poprawki. Każdy wolontariusz musi zgłosić także liczbę godzin, które przepracował na koniec każdego dyżuru. Godziny
które nie zostały zgłoszone i zaakceptowane przez Opiekuna nie kwalifikują się do odebrania w formie treningów.

9. Każdy Wolontariusz zgłasza się na stałe dyżury (dni i godziny) w ciągu semestru. Wszelkie zmiany w grafiku należy ustalać z Opiekunem
wolontariatu. W przypadku wyrażenia chęci uczestnictwa w wolontariacie w inny dzień, niż ustalono na stałe, należy zgłosić się dzień
wcześniej do biura klubu w celu uzyskania informacji, czy na dany dzień jest to możliwe. Dopiero po potwierdzeniu możliwości przez
Opiekuna Wolontariusz może stawić się na dyżur poza swoim stałym grafikiem.

10. W razie planowanej nieobecności podczas swojego dyżuru należy powiadomić Opiekuna na min. 2 dni przed jego rozpoczęciem.
Każdy Wolontariusz powinien też ustalić zastępstwo innego członka wolontariatu podczas swojej nieobecności i zgłosić je do
Opiekuna. Trzykrotna, nieuprzedzona nieobecność Wolontariusza podczas swojego dyżuru będzie skutkowała usunięciem z listy
Wolontariuszy JKS Umiastów.

11. Przed organizacją dodatkowych imprez typu Dni Otwarte, egzaminy na odznaki jeździeckie, szkolenia i kursy, piknik, Hubertus, zawody itp.
Opiekun ogłasza zapotrzebowanie i określone zadania, do wykonania których mogą zgłaszać się Wolontariusze. Opiekun ma prawo decydować,
które zadanie zostanie przydzielone danemu wolontariuszowi. Po rozdzieleniu zadań zostanie ogłoszony także termin ich wykonania.

12. Kandydaci muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie oraz dostarczyć podpisany przez siebie
Regulamin Wolontariatu JKS Umiastów do biura klubu.

13. Wolontariusze są kulturalni, słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków. Szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.

14. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie o czym należy poinformować Opiekuna wolontariatu. Należy także
dostarczyć podpisane przez rodziców oświadczenie o rezygnacji z pracy w Wolontariacie.

15. Wolontariusze przestrzegają wszelkich zasad bezpieczeństwa i środków ostrożności obowiązujących podczas pracy przy koniach.

data i podpis Wolontariusza: ……………………………………

data i podpis rodzica:………………………………



ZGODA

RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA

W WOLONTARIACIE w JKS Umiastów

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………. wyrażam zgodę na aktywny udział

………………………...……………………., pozostającej/ego pod moją opieką prawną, w działaniach Wolontariatu

w JKS Umiastów. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Wolontariatu.

………..………………………. ………..………………….
miejscowość, data podpis

kontakt telefoniczny: ………………………………………………



ZAKRES OBOWIĄZKÓW WOLONTARIUSZY

1. Karmienie, pojenie, ścielenie boksów, zamiatanie stajni, usuwanie pajęczyn z boksów
2. Wyprowadzanie koni na padoki i karuzelę
3. Dbanie o porządek w siodlarni rekreacyjnej - utrzymywanie sprzętu - siodeł, ogłowi, czapraków,

szczotek na miejscu, dbanie o jego czystość
4. Dbanie o porządek wokół placu, czworoboku, hali, lonżowniku oraz wokół boksów letnich.
5. Podlewanie placu/czworoboku
6. Pomoc instruktorom w przygotowaniu koni do jazd.
7. Pomoc instruktorom w utrzymywaniu porządku na hali
8. Pomoc instruktorom przy prowadzeniu treningów - rozstawianie przeszkód, przynoszenie/znoszenie

drągów, sprzątanie po koniach
9. Dbanie o konie starsze/kontuzjowane - czyszczenie, zabiegi pielęgnacyjne (np. chłodzenie nóg) zlecone

przez członków Kadry
10. Niezwłoczne przekazywanie informacji o jakichkolwiek zmianach w stanie zdrowia koni członkom

Kadry.
11. Dbanie o porządek w szatni i Świetlicy.
12. Wszelkie inne prace zlecone przez Opiekuna Wolontariuszy


