
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
dla kandydatów na Wolontariuszy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu 

IMIĘ i NAZWISKO …………………………………………     Data urodzenia  …………………………..……. 
  
PESEL  ……………………………..  Nr dowodu osobistego/legitymacji ……………………………….….…… 
 
Osoba pracująca (miejsce pracy, adres) ……………………………………………………………………….…. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….……. 
  
Osoba ucząca się (pełna nazwa i adres szkoly) …………………………………………………………….….… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres domowy, telefon, e-mail  ……………………………………………………………………………….……. 
 
Czy Zgłaszający posiada przeciwwskazania do pracy na rzecz bezdomnych zwierząt: (uczulenia, alergia, 
choroby itp. – proszę zaznaczyć X)  
 

�  Tak  (wymienić jakie)  …………………………………………………………………………………………… 
 

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

�  Nie 
 
Jaki dzień tygodnia i ile godzin tygodniowo możesz poświecić na pracę na rzecz bezdomnych zwierząt?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Czynności, które deklaruję wykonywać w na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu 
(osoby niepełnoletnie od 14 roku życia - za zgodą rodzica I opiekuna  – proszę zaznaczyć X):  

€  wyprowadzanie na spacery wyznaczonych psów 

€  pielęgnacja wyznaczonych zwierząt (mycie, czesanie) 

€  sprzątanie pomieszczeń dla zwierząt 

€  mycie naczyń dla zwierząt 

€  prace porządkowe na terenie Schroniska 

€  pomoc w organizacji akcji na rzecz zwierząt przebywających w Schronisku 

€  pomoc w prowadzeniu oficjalnej strony internetowej Schroniska 

€ inne (proszę wymienić jakie) …………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………............... 
Dodatkowe umiejętności:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Motywacje i oczekiwania odnośnie pracy na rzecz bezdomnych zwierząt 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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

 
 
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Wolontariatu w Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt w Radomiu  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku w celach rekrutacji i odbycia 
wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu. 
 
Data ……………………………….…………. Podpis ………………………………………………. 
 

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy składać w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu 
ul. Wincentego Witosa 96 od wtorku do niedzieli godzinach 10-15.30  
Osoba niepełnoletnia do formularza zgłoszeniowego załącza zgodę na odbywanie wolontariatu w 
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu wyrażoną przez rodziców/opiekunów. 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
dla kandydatów na Wolontariuszy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu 

IMIĘ i NAZWISKO …………………………………………     Data urodzenia  …………………………..……. 
  
PESEL  ……………………………..  Nr dowodu osobistego/legitymacji ……………………………….….…… 
 
Osoba pracująca (miejsce pracy, adres) ……………………………………………………………………….…. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….……. 
  
Osoba ucząca się (pełna nazwa i adres szkoly) …………………………………………………………….….… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres domowy, telefon, e-mail  ……………………………………………………………………………….……. 
 
Czy Zgłaszający posiada przeciwwskazania do pracy na rzecz bezdomnych zwierząt: (uczulenia, alergia, 
choroby itp. – proszę zaznaczyć X)  
 

�  Tak  (wymienić jakie)  …………………………………………………………………………………………… 
 

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

�  Nie 
 
Jaki dzień tygodnia i ile godzin tygodniowo możesz poświecić na pracę na rzecz bezdomnych zwierząt?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Czynności, które deklaruję wykonywać w na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu 
(osoby niepełnoletnie od 14 roku życia - za zgodą rodzica I opiekuna  – proszę zaznaczyć X):  

€  wyprowadzanie na spacery wyznaczonych psów 

€  pielęgnacja wyznaczonych zwierząt (mycie, czesanie) 

€  sprzątanie pomieszczeń dla zwierząt 

€  mycie naczyń dla zwierząt 

€  prace porządkowe na terenie Schroniska 

€  pomoc w organizacji akcji na rzecz zwierząt przebywających w Schronisku 

€  pomoc w prowadzeniu oficjalnej strony internetowej Schroniska 

€ inne (proszę wymienić jakie) …………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………............... 
Dodatkowe umiejętności:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Motywacje i oczekiwania odnośnie pracy na rzecz bezdomnych zwierząt 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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

 
 
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Wolontariatu w Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt w Radomiu  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku w celach rekrutacji i odbycia 
wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu. 
 
Data ……………………………….…………. Podpis ………………………………………………. 
 

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy składać w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu 
ul. Wincentego Witosa 96 od wtorku do niedzieli godzinach 10-15.30  
Osoba niepełnoletnia do formularza zgłoszeniowego załącza zgodę na odbywanie wolontariatu w 
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu wyrażoną przez rodziców/opiekunów.  


