Imprimir formulario

ACORDO
DE
INCORPORACION
DO
VOLUNTARIO
AO
CLUB_________________________________________________________________
ENTIDAD SEN ÁNIMO DE LUCRO
Dunha
parte,
D.____________________________________________________________________
con DNI __________________na súa calidade de responsable do voluntariado do
clube deportivo,_________________________________________________________
entidade sen ánimo de lucro.
E de otra parte, D/Dña ________________________________________domiciliado/a
en _________________________________________________nº_ piso_______ C.P.
__localidade ______________________ teléfono _______________________ data de
nacemento ____________DNI ____________ na súa calidade de voluntario subscriben
ol seguinte
ACORDO
Primeiro.- Que é o desexo de ambas as partes subscribir o presente acordo ou contrato.
Segundo.- Que o voluntario/para coñece os obxectivos e directrices do
club_____________________________________________ e está de acordo con eles e
cos medios utilizados para levar a cabo o proxecto de voluntariado.
Terceiro.- Que coñece e acepta expresamente que a súa actitude non será obxecto de
remuneración algunha e comprométese a realizala con responsabilidade,
confidencialidade e regularidade, comprometéndose a avisar con antelación suficiente a
fin de poder ser substituído/a por outro/a voluntario/a en caso de imposibilidade para
acudir a unha actividade concertada.
Cuarto.- Que realizará a actividade de interese xeral de colaborador de eventos do
motor que realice o club, as horas e días irán determinadas en virtude do
desenvolvemento do programa das probas.
Quinto.- O contido das funcións ou actividades a desempeñar é de control, seguridade e
servizos xerais, para o que se require o proceso de formación baseado nunha charla por
un responsable do servizo.
Sexto.- Que dado o carácter voluntario da súa actividade, poderá cesar na mesma cando
o
desexe,
debendo
neste
caso
poñelo
en
coñecemento
do
club_______________________________________________ por escrito e cunha
antelación de 15 días, a fin de poder buscar quen lle/a substitúa.
Sétimo.- Que acepta que, no caso de que os seus servizos non sexan satisfactorios para
o club_______________________________________________, leste pode prescindir
dos mesmos, notificándoo razonadamente e por escrito. Así mesmo o
club_______________________________________________________________ en
caso de cesar a actividade, se ou notificase ao/a voluntario/a con suficiente anticipación
(polo menos 24 horas).
Oitavo.-Que o/a voluntario/a, segundo marca o artigo 10 da Lei 45/2015, do 14 de
outubro, de Voluntariado e o artigo 7 da Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción
voluntaria de Galicia, ten dereito a:
a) Seren tratadas sen nengún tipo de discriminación con respecto da súa liberdade,
dignindade, intimidade e crenzas.

b) Serén informadas e formadas, particularmente en materia de prevención de riscos, e a
desenvolveren a actividade voluntaria nas condicións de seguranza, hixiene e saúde que
a súa natureza e características reclamen.
c) Dispoñeren dunha acreditación identificativa da súa condición voluntaria. A estes
efectos o club__________________________________________________solicitará a
Federación Galega de Automobilismo a emisión dunha acreditación identificativa para o
voluntario.
d) Recibiren das entidades de acción voluntaria que desenvolvan a acción voluntaria na
que se integren a información, a formación, o asesoramento e o apoio técnico, así como
os medios materiais que requira o exercicio das actividades e das tarefas que lles
asignen.
e) Participaren activamente na entidade de acción voluntaria na que se integren,
consonte os seus estatutos, colaborando na planificación, o deseño, a execución e a
avaliación dos programas nos que participen.
f) Acordaren libremente coa entidade o contido e as condicións da súa actividade
voluntaria, o ámbito de aplicación, a definición das tarefas, o tempo e o horario de
dedicación, o lugar de desenvolvemento e as responsabilidades que van asumir,
podendo variar as súas características que permitiren as circunstancias da entidade.
g) Estaren aseguradas mediante póliza que cubra os riscos de accidente da propia persoa
voluntaria, así como por danos e perdas causados a terceiros, derivados directamente da
súa acción voluntaria. A estes efectos, a entidade _____________________________,
solicitará o aseguramento do voluntario a través da Federación Galega de
Automobilismo.
h) Seren reembolsadas ou compensadas polos gastos realizados no desenvolvemento
das súas accións voluntarias nos termos previamente acordados coa entidade. (débese
especificar en cada contrato os gastos e a cuantía máxima).
i) Recibiren certificación da súa participación nos programas e proxectos de acción
voluntaria, na que se expresen, a súa natureza e as datas nas que se realicen.
j) Renunciaren libremente, e logo de aviso, a súa condición de persoa voluntaria.
Noveno.- Que o/a voluntario/a, de acordo ao establecido no artigo 11 da Lei 45/2015,
do 14 de outubro, de Voluntariado e o artigo 8 da Lei 10/2011, do 28 de novembro, de
acción voluntaria de Galicia, ten os seguintes deberes:
a) Cumprir os compromisos adquiridos coas organizacións nas que se integren,
respectando os fins e a normativa da mesma.
b) Gardar, cando cumpra, confidencialidade da información recibida e coñecida no
desenvolvemento da súa actividade voluntaria.
c) Rexeitar calquera contraprestación material que puidesen recibir ben do beneficio ou
doutras persoas relacionadas coa súa acción.
d) Respectar os dereitos dos beneficiarios da súa actividade voluntaria.
e) Actuar de forma diligente e solidaria.
f) Participar nas tarefas formativas previstas pola organización de modo concreto para
as actividades e funcións confiadas, así como as que con carácter permanente precísense
para manter a calidade dos servizos que presten.
g) Seguir as instrucións adecuadas aos fins que se impartan no desenvolvemento das

actividades encomendadas.
h) Utilizar debidamente a acreditación e distintivos da organización.
i) Respectar e coidar os recursos materiais que poñan á súa disposición a organización.
Décimo.-Que
a
Entidade
ou
club
sen
ánimo
de
lucro
_____________________________________________________, de acordo co
disposto no artigo 14.2 da Lei 45/2015, do 15 de xaneiro, de voluntariado e do artigo
11 da Lei 10/2011, de acción voluntaria de Galicia, obrígase a:
a) Cumprir os compromisos adquiridos cos voluntarios no acordo de incorporación á
organización.
b) Solicitar ante a Federacion Galega de Automobilismo a subscrición dunha póliza de
seguro, adecuada ás características e circunstancias da actitude desenvolvida polo
voluntario, que lles cubra do risco de accidente e enfermidade derivados directamente
do exercicio da actividade voluntaria, coas características e polos capitais asegurados
que se establezan regulamentariamente.
c) Cubrir os gastos derivados da prestación do servizo e dotar aos voluntarios dos
medios adecuados para o cumprimento dos seus labores.
d) Establecer os sistemas internos de información e orientación adecuados para a
realización das tarefas que sexan encomendadas aos voluntarios.
e) Proporcionar aos voluntarios a formación necesaria para o correcto desenvolvemento
das súas actividades.
f) Garantir aos voluntarios a realización das súas actividades nas debidas condicións de
seguridade e hixiene en funciona da natureza e características daquelas.
g) Solicitar ante a Federación Galega de Automobilismo a emisión dunha acreditación a
favor do voluntario/a que lle habilite e identifique para o desenvolvemento da súa
actividade.
h) Expedir aos voluntarios un certificado que acredite os servizos prestados.
i) Levar un rexistro de altas e baixas do persoal voluntario.
Undécimo.-Que
a
Entidade
ou
club
____________________________________________________________,
está
legalmente constituída, ten personalidade xurídica propia e carece de ánimo de lucro,
cumprindo así cos requisitos para a realización dos programas no marco das actividades
de interese xeral previsto na lei.
En _________________________________________________ a, __________ de
___________________________________ de _____________
Firma Asina Responsable do club
O/a voluntario/a

