
1.Wolontariuszem może zostać każdy kto:
- nie jest pracownikiem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Biesalu
- kocha zwierzęta
- pragnie nieodpłatnie pracować na ich rzecz
- ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i przedłoży pisemną zgodę rodziców lub
  opiekunów
- zobowiąże się do przestrzegania regulaminu wolontariatu
- zapozna się z warunkami bezpiecznego wykonywania świadczeń
  wolontariackich
- nie cierpi na alergię, na sierść zwierząt
- złoży wypełniony formularz zgłoszeniowy zawierający porozumienie 
  wolontariackie
2. Wolontariusz przebywając na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
zobowiązuje się do:
- noszenia identyfikatora z nazwiskiem w czasie wykonywania obowiązków
  na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa
- wykonywania wyznaczonych prac zgodnie z instrukcjami opiekunów, a po
  zakończonej pracy zostawiania za sobą porządku
- pogłębiania wiedzy o zwierzętach, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:
  zachowań zwierząt (behawioryzm psów), szczepień profilaktycznych,
  zapobiegania niechcianemu potomstwu psów i kotów
3. Zlecane wolontariuszom czynności związane z opieką nad zwierzętami:
- zajmowanie się zwierzętami przydzielonymi przez kierownika schroniska
- socjalizacja psów oraz zapobieganie dziczeniu poprzez bezpośredni
 kontakt i zabawę
- uczenie łagodnych zachowań w stosunku do innych zwierząt i ludzi
- wyprowadzanie psów na spacery (na smyczach)
- specjalistyczna pielęgnacja sierści, np. poprzez szczotkowanie lub masaż
- zgłaszanie wszelkich zmian w zachowaniu lub wyglądzie zwierząt mogące   
  wskazywać na chorobę lub uraz
- gromadzenie informacji o charakterze podopiecznych i przekazywanie ich
  pracownikom schroniska
4.Wolontariuszom zabrania się:
- wyręczania pracowników schroniska w ich obowiązkach
- samowolnego wchodzenia do boksów
- biegania po wiatach, głośnego zachowania i używania gwałtownych ruchów,
 co  stresuje i denerwuje zwierzęta przebywające w boksach
- drażnienia i straszenia zwierząt
- wyciągania zwierząt na siłę z boksów
- używania przemocy wobec zwierząt
- dotykania szczeniąt po kontakcie z dorosłymi osobnikami tego samego  gatunku (wymagana 
zmiana odzieży i dokładne umycie rąk)
- samowolnej pracy przy zwierzętach bez zgody kierownika schroniska
5.Wolontariusz może zostać wykluczony z wolontariatu:
- nie przestrzegania regulaminu wolontariatu i nie stosowania się do poleceń
  kierownika 
- rezygnacji (pisemnej lub ustnej)
- dopuszczenia się na terenie Schroniska zachowania rażąco sprzecznego
  z zasadami bezpieczeństwa lub naruszającego porządek prawny



6. Zadania Wolontariusza:
- kontakt z kierownictwem schroniska, 
- wyprowadzanie samodzielnie zwierząt
- kompletowanie informacji dotyczących psów
- przekazywanie informacji Kierownikowi Schroniska odnośnie zwierząt
- dbałość o wyposażenie niezbędne do pielęgnacji psów i spacerów 
...................................................        ......................................................
               miejsce, data, pieczęć                                                          Regulamin zatwierdził


