Podstawowe informacje dla wolontariuszy
1. Aby zostać wolontariuszem musisz mieć ukończone 18 lat i posiadać chęć do tego, aby
przez dwa tygodnie letnich wakacji wspomagać w ramach wolontariatu swoją pracą,
wiedzą i obecnością pracowników MPN.
2. Decydując się na odbycie wolontariatu w naszym Parku zapoznaj się z jego specyfiką za
pośrednictwem naszej strony internetowej a także z proponowanymi dla wolontariuszy
pracami. Następnie uzupełnij formularz zgłoszeniowy i odeślij go do nas e-mailem lub za
pośrednictwem poczty. Zgłoszenia na wolontariat przyjmujemy od 1 maja każdego roku.
Niezwłocznie skontaktuje się z Tobą pracownik, który przekaże Ci szczegółowe informacje
i odpowie na wszelkie pytania dotyczące wolontariatu.
3. Turnusy dla wolontariuszy trwają dwa tygodnie i odbywają się w miesiącach wakacyjnych
– lipcu i sierpniu. W formularzu zgłoszeniowym możesz podać termin, który najbardziej Ci
odpowiada. Postaramy się, aby Twój wolontariat odbywał się w tym okresie, w
szczególnych przypadkach zaproponujemy Ci inny, dogodny dla Ciebie termin. W jednym
terminie możemy przyjąć maksymalnie 10 wolontariuszy. O tym, kto się dostanie na dany
turnus, decyduje kolejność zgłoszeń. Termin wolontariatu wybieraj odpowiedzialnie,
decyduj się na niego wyłącznie wówczas, jeżeli jesteś pewien, że w tym terminie będziesz
mógł do nas przyjechać. Pamiętaj, że Twoja rezygnacja w ostatniej chwili uniemożliwia
udział innym chętnym, a pracownikom Parku uniemożliwia wykonanie zaplanowanych
działań.
4. Park zapewnia swoim wolontariuszom nocleg w stacji terenowej w nieistniejącej już
miejscowości Żydowskie. Jest ona położona około 7 km od centrum Krempnej, w której
znajduje się siedziba MPN oraz najbliższy sklep. Stacja terenowa oferuje warunki
turystyczne, jest dostępny prąd, bieżąca woda, aneks kuchenny z naczyniami oraz toaleta
i prysznic. Należy zabrać ze sobą własny śpiwór. Wokół stacji brak natomiast zasięgu
telefonii komórkowej.
5. Wszyscy wolontariusze w trakcie trwania wolontariatu są ubezpieczeni od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Należy pamiętać, że na terenie Parku istnieje zagrożenie ze
strony zwierząt: kleszczy (ukąszenie może grozić zachorowaniem na boreliozę lub
odkleszczowe zapalenie opon mózgowych) oraz żmij (jej ukąszenie może być
niebezpieczne dla zdrowia). Aby się właściwie zabezpieczyć, musisz posiadać wysokie
obuwie oraz repelenty na owady. Za ewentualne zachorowania Dyrekcja Parku nie ponosi
odpowiedzialności.
6. Prace przewidziane dla wolontariuszy są zawsze pracami, które są niezbędne do
właściwego funkcjonowania Parku. Najczęściej są to prace terenowe, dlatego musisz
koniecznie przywieźć ze sobą ubranie i obuwie terenowe. Na pewno przydadzą się także
gumowce, płaszcz przeciwdeszczowy oraz czapka z daszkiem chroniąca od słońca. Czas
pracy wolontariuszy zależy od aktualnych potrzeb, w ciągu tygodnia przysługują Ci dwa
dni wolne, jednak nie zawsze jest to weekend. Szczegółowy wykaz prac znajduje się
poniżej. W ciągu dwóch tygodni wolontariusze najczęściej wykonują kilka różnych prac,
należy się jednak liczyć z tym, że w przypadku, gdy będzie istniała taka potrzeba, dana
praca może być wykonywana przez wolontariuszy przez dłuższy okres czasu. Zawsze
będzie to praca w ramach Twoich możliwości, a pracownicy Parku udzielą Ci niezbędnych
wskazówek do jej wykonania.
7. Wolontariusze na zakończenie pobytu w Parku otrzymują zaświadczenie potwierdzające
ich uczestnictwo w wolontariacie. Nie potwierdzamy natomiast wówczas odbycia praktyk
studenckich, chyba że było to uzgodnione przed rozpoczęciem wolontariatu (w momencie
składania zgłoszenia).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014
r., poz. 1182 ze zm.), dalej jako „ustawa”, informuję, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych Pana (Pani) jest Magurski Park Narodowy
z siedzibą w Krempnej;
2. Dane osobowe Pana (Pani), o których mowa w pkt. 1 będą przetwarzane w celu
należytego wykonywania zadań ustawowych i statutowych. Administrator danych, może
przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
3. Przysługuje Panu (Pani) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania, na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, przysługuje Panu (Pani) prawo
wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, pisemnego,
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych Pana (Pani) ze
względu na szczególną sytuację, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5
ustawy, gdy zamierza je przekazywać innemu administratorowi danych.

Co zabrać ze sobą?
1. Śpiwór
2. Ubranie terenowe (takie, którego nie będzie Ci szkoda
pobrudzić)
3. Obuwie terenowe powyżej kostki
4. Gumowce
5. Płaszcz przeciwdeszczowy
6. Czapka z daszkiem
7. Repelenty na owady
8. Leki, jeżeli zażywasz je stale lub jesteś na coś uczulony
9. Latarkę
10. Dobry humor

Prace dla wolontariuszy
1. Zbieranie śmieci wzdłuż szlaków turystycznych i dróg leśnych
oraz renowacja oznaczeń na ścieżkach przyrodniczych
2. Przecinanie sekatorami szlaków turystycznych i dróg leśnych
3. Wykaszanie i odkrzaczanie łąk
4. Pomoc w prowadzeniu gier i zabaw edukacyjnych dla dzieci
5. Ankietowanie, prowadzenie prelekcji i informacji dla turystów
6. Oprowadzanie po ekspozycjach w muzeum
7. Prace porządkowe i ogrodnicze w ogrodzie edukacyjnym, na
szkółce leśnej i na składzie drewna
8. Wprowadzanie danych w systemie ArcGIS
9. Ewidencjonowanie wydawnictw
10. Zbieranie nasion roślin
Inne prace wg. potrzeb

