
 

 
 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1 DO REGULAMINU WOLONTARIATU 

RUNMAGEDDON 
I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy załącznik dotyczy zmian wprowadzanych do punktu III, podpunkt 7 oraz do całego 

punktu VI Punktu „Formy i zasady rozliczenia” w Regulaminie Wolontariatu Runmageddon. 

2. Zmiany do wyżej wspominanego punktu obowiązują w terminie od 26.09.2019r. do 

31.10.2019r. 

3. W pozostałych kwestiach niezmiennie działa Regulamin Wolontariatu Runmageddon 

ustanowiony 11.02.2019r. 

 

II. Zwroty kosztów dojazdu 

1. Aby ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu Wolontariusz ma obowiązek przedstawić bilet 

lub fakturę potwierdzającą przejazd na miejsce wydarzenia Wolontariatu Runmageddon. 

2. Zwrot możliwy jest do odebrania na miejscu, tylko i wyłączenie podczas trwania eventu, 

tj.: 

a) Dla eventu w Gdańsku w terminie 23.09.2019 do 01.10.2019 

b) Dla eventu na Kocierzy w terminie: 30.09.2019 do 8.10.2019 

c) Dla eventu we Wrocławiu w terminie: 14.10.2019 do 22.10.2019 

d) Po tych terminach wnioski nie będą rozpatrywane. 

3. Zwrot poniesionych kosztów dojazdu przysługuje Wolontariuszom, którzy: 

a) na evencie w Gdańsku, na Kocierzu lub we Wrocławiu  przebywali przynajmniej 2 

pełne dni Wolontariatu, 

b) do pełnych dni Wolontariatu nie zaliczamy dni, w których Wolontariusz brał czynny 

udział w biegu Organizatora lub skończył Wolontariat wcześniej niż zakładał 

harmonogram Imprezy, 

c) ich odległość od miejsca wyjazdu do miejsca lokalizacji eventu wynosi 

przynajmniej 100 km i jest potwierdzone biletem lub fakturą, 

d) podróżowali tylko i wyłącznie drugą klasą. 

4. Maksymalna kwota zwrotu przewidziana na jednego Wolontariusza to 40 złotych brutto. 

Wolontariat Runmageddon nie decyduje, którą stronę (dojazd czy powrót) zwraca 

Wolontariuszowi – należy to, do jego własnej decyzji. Wolontariusz musi jednak pamiętać, 

że do rozliczenia kosztów swój bilet zostawia Koordynatorowi Wolontariatu. 

5. Rozliczenie kosztów dojazdu odbywa się gotówkowo, a zwrot, na podstawie 

dostarczonego dokumentu, wydaje Koordynator Wolontariatu. 

6. Nie zwracamy kosztów dojazdu autem. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Wolontariusz 

przywiezie na event przynajmniej 3 osoby, które również pomagają 2 dni. W tej sytuacji 

Koordynator Wolontariatu zatankuje Wolontariuszowi (kierowcy) pojazd do kwoty 100 

złotych brutto. 

 

 



 

 
 

 

 

III. Formy oraz zasady rozliczenia 

1. Na każdy event zostaje uruchomiony system rozliczeń zależny od ilości godzin, w których 

Wolontariusz wspiera wybrane przez siebie stanowisko (strefę). O wartości rozliczenia 

uzależnionego od wybranej strefy Wolontariusz zostanie poinformowany przez 

Koordynatora Wolontariatu podczas potwierdzania udziału lub w pakiecie informacji. 

2. Za każdy dzień Wolontariusz dostaje nie mniej niż 75 punktów o wartości 75 złotych do 

zrealizowania w następujący sposób: 

a. Zebraną kwotę można przeznaczyć na pojedynczy start w wybranym przez 

Wolontariusza biegu z cyklu Ligi Runmageddon, 

b. Zebraną kwotę może przeznaczyć w inny sposób, zgodnie z aktualnymi zasadami 

określonymi przez Zarząd Fundacji, o których Wolontariusz zostanie 

poinformowany przed rozpoczęciem Imprezy. 

3. Zgodnie z aktualnymi zasadami określonymi przez Zarząd Fundacji, Wolontariusz ma 

możliwość zrealizowania swojego rozliczenia w formie bonu na odzież sportową do sklepu 

partnerskiego Pitbull West Coast, które odbywa się na następujących zasadach: 

a. Rozliczenie, zarówno w formie na pojedynczy start oraz na bon do sklepu 

partnerskiego, odbywa się w na miejscu, podczas trwania Imprezy, w 

wyznaczonych przez Koordynatora Wolontariatu dniach i godzinach. Informacje te 

zostaną przekazane Wolontariuszowi w sposób elektroniczny lub telefoniczny. 

b. Odebrane przez Wolontariusza rozliczenie w formie bonu do sklepu Pitbull West 

Coast może być zrealizowane tylko i wyłącznie na evencie, podczas którego bon 

został odebrany i tylko w wyznaczonych przez Koordynatora Wolontariatu dniach 

i godzinach. 

c. Wolontariuszowi przysługuje możliwość odebrania rozliczenia w formie bonu do 

sklepu Pitbull West Coast tylko i wyłącznie wtedy, jeśli na Wolontariacie przebywa 

dwa pełne dni. Do puli dni pełnych nie wliczają się: 

i. Dni, w których Wolontariusz bierze czynny udział w biegu Organizatora, 

ii. Dni, w których Wolontariusz wyjeżdża wcześniej niż zakładał 

Harmonogram Imprezy. 

d. Wybrane rozliczenie w sklepie Pitbull West Coast nie jest możliwe do odbioru w 

sklepach stacjonarnych oraz w witrynie internetowej. 

 


