
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ - ATHENS RETRO FESTIVAL 2019 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού ATHENS RETRO FESTIVAL της διοργάνωσης  ΑΜΚΕ Φροντίζουμε για τον Συνάνθρωπο μας. 

27/06/2019 - 30/06/2019 

 

Προσωπικά Στοιχεία 

Ονοματεπώνυμο ______________________________ Πατρώνυμο ____________________ ΑΔΤ________________  

Ημ. Γέννησης ___/____/_______ Διεύθυνση ______________________ ΤΚ _______________  

Τηλ. Επικοινωνίας ________________ E-mail ____________________ 

Α. Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών 

Β. Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης : 

1. φορούν το ειδικό διακριτικό εθελοντή  [που δίδεται από την διοργάνωση]  ώστε να φαίνεται η λέξη εθελοντής για 

να είναι διακριτοί και αναγνωρίσιμοι από τους επισκέπτες. 

2.  φέρουν εμφανώς (επάνω στο διακριτικό) της διαπίστευση που ορίζει το πόστο και το σημείο εθελοντικής 

απασχόλησης 

3. παρουσιάζονται στη θέση που έχουν τοποθετηθεί και σε καμία περίπτωση δεν αλλάζουν μόνοι τους θέση την 

ώρα του Φεστιβάλ.  Αλλαγή θέσης γίνεται μόνο σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους Προγράμματος 

Εθελοντισμού. 

4. ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του υπεύθυνου της  εθελοντικής απασχόλησης. 

5. υπογράφουν κατά την αποχώρηση στο παρουσιολόγιο της εθελοντικής απασχόλησης - χωρίς υπογραφή ο 

εθελοντής θεωρείται απών/απούσα 

6. ενημερώνουν άμεσα τον υπεύθυνο για απουσία 

Γ. Βεβαίωση συμμετοχής θα λάβουν όλοι όσοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την απασχόληση που ορίζεται καθημερινά άνω 

των 5 ( πέντε ) ωρών και έχουν υπογράψει κατά την είσοδο και  αποχώρηση τους στο παρουσιολόγιο του εθελοντισμού. 

Δ. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού δε συνιστά με οποιονδήποτε τρόπο παροχή εργασίας ούτε μπορεί να 

θεμελιώσει αξίωση για αμοιβή, αλλά αποτελεί μόνο εθελοντική προσφορά υπηρεσιών στο πλαίσιο της ευόδωσης των 

σκοπών της διοργάνωσης. 

Ε. Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΩΣ η προσέλευση  στον χώρο με ροφήματα κατηγορίας  «Μπίρας» καθώς επίσημος Χρυσός 

Χορηγός του Athens Retro Festival είναι η Μπίρα FIX HELLAS της  Ολυμπιακής Ζυθοποιίας. Σε περίπτωση που δεν 

εφαρμοστεί και δεν τηρηθεί ο κανονισμός η διοργανώτρια εταιρία Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρία φροντίζουμε για τον 

συνάνθρωπό μας  δε φέρει καμία ευθύνη, ούτε αποζημίωση  προς την Ολυμπιακή Ζυθοποιία αλλά υπεύθυνος προς  την 

αποζημίωση και τις  κυρώσεις  είναι ο ίδιος ο εθελοντής που παρέλειψε τον κανόνα, εφόσον έχει ενημερωθεί. 

Ζ. Σε περίπτωση που μου δοθεί πόστο πωλήσεων, θα είμαι προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος/η έναντι του Νόμου 

ή/και οποιουδήποτε τρίτου  για όλα τα δικαιολογητικά, όπως αποδείξεις, τιμολόγια που τυχόν εκδοθούν, καθώς η 

διοργανώτρια εταιρία δε φέρει ουδεμία ευθύνη  σε περίπτωση που  παραβλέψει ο εθελοντής να λειτουργήσει υπεύθυνα 

και νόμιμα ως ορίζει ο Νόμος.  

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                                              ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΑΜΚΕ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΑΣ                                           
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