
 

Dom Kultury - Winnica 
 

Zgłoszenie sponsora / wolontariusza / ambasadora dobrej woli 
 
 
Prosimy o zaznaczenie znakiem "x" właściwych opcji i złożenie czytelnego podpisu 
 

 

Wyrażam na okres jednego roku wolę zostania: 

 

sponsorem...  

  

wolontariuszem...  

  

ambasadorem dobrej woli...  

 

...Domu Kultury - Winnica. 

 

Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji projektu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jed-

nolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

.............................             ..........................                                      ............................................................. 

       miejscowość                             data                                                                       czytelny podpis 
 

 

Prosimy o czytelne podanie danych 
 

Nazwisko:                       

 

Imiona:                       

 

 

Dokładny adres zamieszkania i dane kontaktowe:  

 

miejscowość, ulica, numer domu: ………………………….……………………………...……................................... 

 

kod pocztowy: ……………….............................………………………………………..………….............................. 

 

adres e-mail: (pisz bardzo wyraźnie) ……………….........................................…………..………................................ 

 

telefon: (pisz bardzo wyraźnie) …………………..................................................……….………................................ 

 

Parafia faktycznego zamieszkania: ………………………………………………………………................................. 



Zasady udziału 

Ideą projektu jest wspieranie Domu Kultury - Winnica. Jest to instytucja 
powołana przez Stowarzyszenie Nasza Winnica we współpracy z parafią 
MB Pocieszycielki Strapionych w Winnicy oraz środowiska Związku Har-
cerstwa Rzeczpospolitej działającego na terenie gminy Winnica. 

Dom Kultury - Winnica ma służyć dzieciom, młodzieży i dorosłym w rozwi-
janiu talentów, zainteresowań i pasji oraz tworzeniu zdrowej i aktywnej 
społeczności lokalnej. 

Sponsor projektu to osoba deklarująca na okres jednego roku comie-
sięczną wpłatę w wysokości 10 zł. Wpłaty należy dokonywać co miesiąc 
lub od razu za rok na konto stowarzyszenia - w tytule podając tytuł wpła-
ty: "sponsor na cele statutowe - Dom Kultury - miesiąc i rok", i podając 
swoje imię i nazwisko. Inną formą może być wpłata u uprawnionej osoby 
ze stowarzyszenia. Wpłacający otrzymuje wówczas pokwitowanie. Sponsor, 
jeśli zechce, przekazywać może większe sumy - nie umieszcza tego w de-
klaracji. Zostaje to natomiast w dokumentacji Stowarzyszenia. 

Wolontariusz projektu to osoba deklarująca na okres jednego roku co-
miesięczny dar swojej pracy w wymiarze jednej godziny. Będzie to na przy-
kład praca w ogrodzie, który powstanie przy domu, albo porządkowanie, 
sprzątanie - proste fizyczne prace lub inne prace (na przykład fachowe), 
które wolontariusz będzie mógł i chciał wykonać na rzecz domu. 
W praktyce będzie to najczęściej kilka godzin pracy, któregoś dnia, co kil-
ka miesięcy - w porozumieniu z kierującymi Domem Kultury. Wolonta-
riusz, jeśli zechce, pomagać może w większym zakresie - nie umieszcza te-
go w deklaracji. Zostaje to natomiast w dokumentacji Stowarzyszenia. 

Ambasador dobrej woli projektu to osoba, która z jakiś racji nie może 
stać się sponsorem lub wolontariuszem, ale z serca wspiera działania Do-
mu Kultury i tworzy wokół idei pozytywną aurę. Liczymy też na modlitwę 
w tej intencji. Ambasador dostaje specjalną naklejkę, która umieszczona 
w widocznym miejscu promuje wśród rodziny i znajomych ideę Domu Kul-
tury. Taką naklejkę otrzymują także sponsorzy i wolontariusze, którzy au-
tomatycznie stają się także ambasadorami dobrej woli. 

Lista sponsorów, wolontariuszy i ambasadorów dobrej woli podana będzie 
na stronach internetowych Domu Kultury. Publikować ją będziemy bez za-
znaczenia kto jest sponsorem, kto wolontariuszem a kto ambasadorem. 

Bardzo istotną sprawą jest całkowita przejrzystość Domu Kultury - 
zwłaszcza finansowa. Wszelkie wpłaty będą księgowane i rozliczane. 
Na bieżąco informować będziemy o działalności Domu Kultury - Win-
nica a rokrocznie przedstawiać wszystkim sponsorom, wolontariu-
szom i ambasadorom sprawozdanie merytoryczno-finansowe. 


