
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

dla kandydatów na Wolontariuszy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Częstochowie  

IMIĘ i NAZWISKO ………………………………………………................….....................  

PESEL.............................................................................................................  

Adres domowy, telefon, e-mail ………………………………………………..............................................................................  

.........................................……………………………………………….………...........……………………………….................…...............  

1. Jaki dzień tygodnia i ile godzin tygodniowo możesz poświecić na pracę na rzecz bezdomnych zwierząt?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………..........…………………  

2. Czynności, które Wolontariusz deklaruje wykonywać na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Częstochowie (osoby niepełnoletnie od 16. roku życia - za zgodą rodzica / opiekuna):  
 
- wyprowadzanie na spacery wyznaczonych psów lub socjalizacja kotów, 
- czesanie wyznaczonych psów i kotów,  
- pomoc w przygotowywaniu i uczestnictwo w aukcjach i innych imprezach związanych z adopcją bezdomnych 
zwierząt organizowanych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie,  
- sprzątanie pomieszczeń dla zwierząt,  
- mycie naczyń dla zwierząt,  
- różne drobne prace porządkowe,  
- pomoc w prowadzeniu strony internetowej. 

3. Dodatkowe umiejętności:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............………………  

4. Jakie są Twoje motywacje i oczekiwania odnośnie pracy na rzecz bezdomnych zwierząt?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........…  

Oświadczam, że akceptuję treść Regulaminu wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie.  

Podpisując Formularz Zgłoszeniowy oświadczam, że nie mam przeciwwskazań do pracy na rzecz bezdomnych zwierząt 
(uczulenia, alergia, choroby itp.). 

 
Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Częstochowie z siedzibą  

w Częstochowie, Al. Wolności 77/79, numer KRS 0000523832, e-mail: czestochowa@toz.pl, nr tel. 343242468 i przetwarza te dane na 

podstawie art. 6 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz 

Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Administrator oświadcza, że nie przetwarza i nie przekazuje danych 

osobowych innym podmiotom w celach marketingowych. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych dla potrzeb i w zakresie niezbędnym do przetwarzania 

Formularza następujących danych: 

 imię i nazwisko, 

 nr PESEL 

 adres zamieszkania, 

 numer telefonu, adres e-mail. 

 

 
………………………………….……..                                    …………………………....………….  
                       Podpis                        Data 
 

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy składać w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie, ul. Gilowa 44/46  
w godzinach 10-14 od poniedziałku do soboty.  

Osoba niepełnoletnia wraz z Formularzem zgłoszeniowym składa obowiązkowo zezwolenie wyrażające zgodę na odbywanie 
wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie podpisane przez rodziców/opiekunów. 
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