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VOLUNTARIAT DURANT EL BIORITME FESTIVAL 2022
Reunits al Pantà de Sau, Vilanova de Sau, a 24 d’agost de 2022, Gabriel Parra Ruiz, major
d’edat, amb DNI núm. 53190662B, com a Director del Festival i en representació de la
Associació BioRitmo sense afany de lucre, domiciliada a Baixada de la Plana, 44 08032
Barcelona, i enregistrada amb el núm. 52985 en el Registre corresponent (d’associacions, de
fundacions). Amb el present document, i d’acord amb el que disposa l’article 1.3.d del vigent
Estatut dels Treballadors, estableixen el següent:
I COMPROMÍS DE VOLUNTARIAT
Jo, ________________________________________________________ major d’edat amb DNI
____________________ s’ofereix a realitzar, dins el marc i en favor de l’entitat sense afany de
lucre Asociació BioRitmo que l’accepta, una prestació voluntària, lliure i altruista en el Festival
BioRitme, Pantà de Sau, Vilanova de Sau, sense cap mena de contraprestació econòmica, en
benefici de tercers i per a la millora de llur qualitat de vida, sense que aquesta actuació pugui
perjudicar les obligacions principals o privades del voluntari. La prestació s’executarà en el
període que comprèn del 25 d’agost al 29 d’agost.

II DRETS DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA
1- Conèixer els drets que es desprenguin dels estatuts i els reglaments de la institució
2- Respectar el compromís adquirit per l’entitat.
3- Poder acreditar suficientment la capacitació davant de tercers, de l’entitat i dels
beneficiaris.
4- Seguir un procés de formació permanent necessari per mantenir la qualitat dels
serveis.
5- Gaudir d’una assegurança contra qualsevol risc que pugui representar la prestació
voluntària de serveis cívics i socials, tant a la seva persona com a tercers.
6- Ser compensat per les despeses que suposi la prestació de serveis voluntaris.
7- Ser escoltat.
8- Participar en la presa de decisions que l’afectin per efectuar l’acció voluntària.
9- Gaudir d’un tracte igual a la resta de voluntaris i de professionals remunerats de
l’entitat.
10- Tots els voluntaris rebran una samarreta oficial del Festival com a indumentària i un
menjar i una consumició al dia durant el voluntariat.
III DEURES DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA
1- Complir amb el compromís adquirit.
2- Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica que pugui rebre per part del beneficiari
o d’altres persones.
3- Mantenir en la confidencialitat les informacions que pugui obtenir del beneficiari o
d’altres persones.
4- Informar l’entitat, el seu cap, coordinadors, etc… de qualsevol incidència que
succeeixi.
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IV FINALITZACIÓ DEL COMPROMÍS El compromís de voluntariat finalitzarà:
a. Per l’acabament del termini concertat.
b. Per incompliment manifest de qualsevol part dels seus deures.
c. Per impossibilitat de compliment de la tasca o de les tasques ofertes.
d. Per extinció de l’entitat. Signatura de la persona que representa l’entitat i signatura de la
persona voluntària. Signatura voluntari Signatura Director Festival

V CONDICIONS VOLUNTARIAT
a. Jornada de voluntariat en diferentes tasques a desenvolupar.
QUE INCLOU
●
●
●

Abonament per les 4 dies del festival
Samarreta oficial del Bioritme festival
1 menjar al dia.

Nom complet, DNI i signatura
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