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KWESTIONARIUSZ APLIKACYJNY NA STANOWISKO WOLONTARIUSZA 

W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE

Aplikacja dotyczy (zaznacz X interesujący Cię obszar):

1. Wolontariusz – opieka nad psami*

2. Wolontariusz – opieka nad kotami*

*jeśli nie masz szczególnych preferencji zaznacz obie opcje. 

Dane kontaktowe i personalne:
(wysłanie aplikacji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Młodych Naukowców do celów rekrutacyjnych).

3. Imię i nazwisko 

4. Adres zamieszkania

5. Telefon

4.    Adres e-mail

5.    Data urodzenia

Określ zwięźle motyw swojego wyboru oraz swoje doświadczenie w pracy ze zwierzętami:

Dyspozycyjność – do obowiązków wolontariuszy należy udział w zbiórkach

odbywających się w soboty i/lub niedziele przynajmniej 2 razy w miesiącu:

Zaznacz właściwe X Komentarz

Uczeń / student

Zatrudniony

Dyspozycyjność w weekendy

Dyspozycyjność Pn-Pt

Dyspozycyjność w wakacje
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Oświadczam, iż spełniam wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu, w tym:
a) posiadam wymagane doświadczenie,
b) jestem osobą pełnoletnią.

Należy wypełnić formularz Word/PDF, wydrukować, podpisać ręcznie a następnie złożyć w biurze 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie przy ul. Metalurgicznej 5. Formularze przesłane 
drogą e-mail lub za pośrednictwem operatora pocztowego będą odrzucane i niszczone. Przesłanie 
formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych 
osobowych podanych w formularzu przez Stowarzyszenie Młodych Naukowców. Formularze są 
przez nas przechowywane wyłącznie do celów rekrutacyjnych. Po zakończeniu rekrutacji formularze 
są niszczone. 

Ilość miejsc ograniczona. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko 

z wybranymi osobami w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Składając aplikację Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów rekrutacji 
na stanowisko Wolontariusza. Formularze po przeprowadzeniu rekrutacji są niszczone a zawarte w nich 

dane nie są przechowywane.

………………………………………………..
Podpis Kandydata

Administrator Wolontariatu:

Stowarzyszenie Młodych Naukowców

Ul. Wyżynna 20/56, 20-560 Lublin

Tel. 661 657 875

kontakt@naukowcy.org.pl

www.naukowcy.org.pl

Biuro Stowarzyszenia mieści się przy al. Racławickich 24
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