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Regulamin wolontariatu młodzieżowego  

w Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki 

ul. 3 Maja 57, II p. Mediateki 

1. Wolontariat młodzieżowy powstaje z inicjatywy Biblioteki Publicznej 
Gminy Grodzisk Mazowiecki.


2. Wolontariat młodzieżowy obejmuje Młodzież od 7 klasy szkoły 
podstawowej do 18 roku życia.


3. W spotkaniach Wolontariatu młodzieżowego Młodzież bierze udział bez 
Opiekunów. Wyjątek stanowią spotkania skierowane do dorosłych, w 
których Wolontariusz także uczestniczy.


4. Warunkiem przyjęcia do Wolontariatu młodzieżowego jest podpisanie 
Porozumienia o współpracy przez Wolontariusza oraz Zgody rodzica/
opiekuna prawnego przez opiekuna prawnego lub rodzica Wolontariusza 
oraz posiadanie karty bibliotecznej. Kartę biblioteczną należy mieć przy 
sobie i okazać ją w czasie składania powyższych dokumentów. Tylko w 
taki sposób kandydat na Wolontariusza zostanie wpisany na listę 
Wolontariatu młodzieżowego.


5. Przed podpisaniem Porozumienia kandydat na Wolontariusza ma 
obowiązek zapoznać się z Regulaminem Wolontariatu młodzieżowego 
Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz Regulaminem 
Korzystania z Oferty i Usług Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk 
Mazowiecki.


6. Wolontariusz pracuje ochoczo i bez wynagrodzenia.
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7. Wolontariusz zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach, które 
zostają spisane i przekazane Wolontariuszowi na pierwszym spotkaniu w 
sezonie (jesiennym - we wrześniu i zimowym - w styczniu) oraz 
Wolontariusz zobowiązuje się, że będzie uczestniczył w pracach 
porządkowych w wypożyczalniach lub będzie pomagał w prowadzeniu 
zajęć z dziećmi.


8. Wolontariusz zobowiązuje się do dbania o uzupełnianie otrzymanej przez 
niego Listy obecności wolontariatu młodzieżowego. Wszelkie 
zaświadczenia wypisywane będą się na podstawie Listy obecności.


9. Terenem działania wolontariatu jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk 
Mazowiecki przy ul. 3 Maja 57 lub także w wyjątkowych sytuacjach Filie 
biblioteczne. 


10.Wolontariusz zobowiązuje się do promowania wydarzeń bibliotecznych w 
swojej szkole i wśród znajomych.

11. Organizator Wolontariatu zobowiązuje się zapewnić Wolontariuszowi 
możliwość realizacji swoich zobowiązań.

12.Organizator zobowiązuje się do komunikowania się z Wolontariuszem 
telefonicznie, za pośrednictwem Facebooka w ramach grupy Wolontariat 

Młodzieżowy - Grodzisk Maz. oraz e-mailowo.
13.Wolontariuszowi przysługuje prawo do otrzymania pisemnego 

zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych i opinii o 
wykonywanej pracy pod warunkiem spełnienia powyższych zobowiązań.

14.Jeśli Wolontariusz nie spełni powyższych zobowiązań, zostaje skreślony z 
listy Wolontariatu młodzieżowego.

15.Porozumienie może być rozwiązane w trybie natychmiastowym po 
uprzedzeniu przez każdą ze stron.


