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ANKIETA WOLONTARIUSZA DZIKIEJ KLINIKI
(prosz wype ni pola po prawej stronie tabeli, wype nienie wszystkich pól jest obowi zkowe)
Data wype nienia ankiety
Imi i Nazwisko
Rok urodzenia
Adres faktycznego zamieszkania
Telefon
E-mail
Ucze /Student/Pracuj cy/Emeryt/Rencista
(wybra odpowiednie i wpisa w pole obok)

Wykszta cenie

(poda nazw uko czonej szko y i kierunek)

Obecnie wykonywany zawód
Prawo jazdy kat B (wpisz tak lub nie)
Do wiadczenie w pracy spo ecznej

(poda nazw organizacji/okres pracy/zakres
obowi zków)

Umiej tno ci

(obs uga komputerów, do wiadczenie w
administracji, finansach, znajomo prawa,
do wiadczenie w fundraisingu, zdolno ci stolarskie,
uko czone kursy, znajomo j zyków, z ota r czka,
prace budowlane itp. – wpisz wszystko co wydaje Ci
si przydatne do pracy w naszej Fundacji i przy
zwierz tach)

Do wiadczenie w pracy ze zwierz tami

(zawodowe lub jako wolontariusz - w jakim o rodkugdzie- jak d ugo, w asne zwierz ta – jakie- ile)

Jakie miejsce widzisz dla siebie w Fundacji?

(jako dom tymczasowy, interwencje w terenie, praca
w biurze, prace konserwatorskie, opieka nad
zwierz tami, sprz tanie, promocja Fundacji,
pozyskiwanie rodków finansowych, pozyskiwanie
sprz tu, szukanie sponsorów, zbiórki pieni ne,
transport zwierz t z terenu woj. ma opolskiego,
inne..)

W jakich dniach i w jakich godzinach mo esz
pracowa dla Fundacji?
(wpisz dzie tygodnia i godziny od-do)

Jak si o nas dowiedzia e ?
Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu, niezb dnych do realizacji
celów statutowych Fundacji DZIKA KLINIKA – Centrum pomocy dla dzikich zwierz t i wy cznie do wiadomo ci
Fundacji, a do wiadomo ci poza Fundacj wy cznie za moim dodatkowym przyzwoleniem, zgodnie z ustaw z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU Nr 133 poz. 833 z pó niejszymi zmianami).
O wiadczam, i dane zamieszczone przeze mnie w niniejszej ankiecie s zgodne ze stanem faktycznym.

www.dzikaklinika.com www.facebook.com/dzikaklinika

