
ZESTAWIENIE GODZIN ŚWIADCZONYCH PRZEZ WOLONTARIUSZY 
 

1. Działanie: Dyżury WCT 
 
Zadania: informowanie uczestników o walorach, atrakcjach naszego regionu, prowadzenie 
dyskusji na te tematy z goścmi, turystami, mieszkańcami zainteresowanymi zdobyciem informacji, 
zachęcanie do dzielenia się własnymi doświadczeniami 
 
Liczba wolontariuszy: 13 os.   
Liczba łączna godzin: 2 godz. x 75 dni= 150 godz. 
 
 
 

2. Działanie: Wycieczka "Raduje się dusza, gdy człowiek na rowerze się rusza" 
Zadania: pomoc w opiece nad uczestnikami, przygotowanie ogniska, obsługa stanowisk trasy, 
rejestracja uczestników, dystrybucja poczęstunku, uporządkowanie terenu. 
 
Liczba wolontariuszy: 4os.   
Liczba łączna godzin: 6 godz. x 4os.= 24 godz. 
 
a) policjant – 1 os. X 1 godz.= 30zł 
 
3. Spotkanie EkoPrzyjaciół 
Zadania: przygotowanie sali na spotkanie, pomoc w organizacji i przeprowadzeniu spotkania, 
obsługa, uporządkowanie pomieszczeń po spotkaniu. 
 
Liczba wolontariuszy: 4 os.  
Liczba łączna godzin: 6 godz. x 4os.= 24 godz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Oświadczenie wolontariusza 

Agnieszka Pajdo - Ruszczyńska 

1. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że Wykonałam na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Wiejskiej 

Słowiniec  następujące działania: 

1) pomoc w organizacji i przeprowadzeniu wycieczki “Raduje się dusza, gdy człowiek na rowerze się 

rusza” 

2. Działania te były przeprowadzone w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu FIO 2016.   

3. Szacowana wartość wykonanej pracy wynosi 30 zł 

4. Wycena wykonanej pracy: 6 godz.= 6 godz 

6 godzin x 30zł = 180zł 

 

                                                                                         Podpis wolontariusza 

 

Oświadczenie wolontariusza 

Beata Jurałowicz 

1. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że Wykonałam na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Wiejskiej 

Słowiniec  następujące działania: 

1) pomoc w organizacji i przeprowadzeniu wycieczki “Raduje się dusza, gdy człowiek na rowerze się 

rusza” 

2. Działania te były przeprowadzone w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu FIO 2016.   

3. Szacowana wartość wykonanej pracy wynosi 30 zł 

4. Wycena wykonanej pracy: 6 godz.= 6 godz 

6 godzin x 30zł = 180zł 

 

                                                                                         Podpis wolontariusza 

 

                                                                                          



Oświadczenie wolontariusza 

Anna Butko 

1. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że Wykonałam na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Wiejskiej 

Słowiniec  następujące działania: 

1) pomoc w organizacji i przeprowadzeniu wycieczki “Raduje się dusza, gdy człowiek na rowerze się 

rusza” 

2. Działania te były przeprowadzone w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu FIO 2016.   

3. Szacowana wartość wykonanej pracy wynosi 30 zł 

4. Wycena wykonanej pracy: 6 godz.= 6 godz 

6 godzin x 30zł = 180zł 

 

                                                                                         Podpis wolontariusza 

 
Oświadczenie wolontariusza 

Władysław Kordyjak 

1. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że Wykonałem na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Wiejskiej 

Słowiniec  następujące działania: 

1) pomoc w organizacji i przeprowadzeniu wycieczki “Raduje się dusza, gdy człowiek na rowerze się 

rusza” 

2. Działania te były przeprowadzone w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu FIO 2016.   

3. Szacowana wartość wykonanej pracy wynosi 30 zł 

4. Wycena wykonanej pracy: 6 godz.= 6 godz 

6 godzin x 30zł = 180zł 

 

                                                                                         Podpis wolontariusza 

 

 

 
 



 
Oświadczenie wolontariusza 

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

1. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że Wykonałem/am na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki 

Wiejskiej Słowiniec  następujące działania: 

1) pomoc w organizacji i przeprowadzeniu Spotkania EkoPrzyjaciół 

2. Działania te były przeprowadzone w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu FIO 2016.   

3. Szacowana wartość wykonanej pracy wynosi 30 zł 

4. Wycena wykonanej pracy: 6 godz.= 6 godz 

6 godzin x 30zł = 180zł 

 

                                                                                         Podpis wolontariusza 

 

 
Oświadczenie wolontariusza 

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

1. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że Wykonałem/am na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki 

Wiejskiej Słowiniec  następujące działania: 

1) pomoc w organizacji i przeprowadzeniu Spotkania EkoPrzyjaciół 

2. Działania te były przeprowadzone w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu FIO 2016.   

3. Szacowana wartość wykonanej pracy wynosi 30 zł 

4. Wycena wykonanej pracy: 6 godz.= 6 godz 

6 godzin x 30zł = 180zł 

 

         Podpis wolontariusza 

 

 



 
Oświadczenie wolontariusza 

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

1. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że Wykonałem/am na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki 

Wiejskiej Słowiniec  następujące działania: 

1) pomoc w organizacji i przeprowadzeniu Spotkania EkoPrzyjaciół 

2. Działania te były przeprowadzone w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu FIO 2016.   

3. Szacowana wartość wykonanej pracy wynosi 30 zł 

4. Wycena wykonanej pracy: 6 godz.= 6 godz 

6 godzin x 30zł = 180zł 

 

         Podpis wolontariusza 

 

 
Oświadczenie wolontariusza 

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

1. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że Wykonałem/am na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki 

Wiejskiej Słowiniec  następujące działania: 

1) pomoc w organizacji i przeprowadzeniu Spotkania EkoPrzyjaciół 

2. Działania te były przeprowadzone w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu FIO 2016.   

3. Szacowana wartość wykonanej pracy wynosi 30 zł 

4. Wycena wykonanej pracy: 6 godz.= 6 godz 

6 godzin x 30zł = 180zł 

 

         Podpis wolontariusza 


