
 
 
 

 

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 03.02.2020r. do 
31.12.2020r. 

 
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 

fakturę potwierdzającą przejazd na miejsce wydarzenia Wolontariatu Runmageddon. 
 

2. Zwrot w formie bezgotówkowej zostanie wykonany na numer konta wskazany przez 
Wolontariusza w terminie do 14 dni po zakończeniu eventu na podstawie faktury 
przekazanej Koordynatorowi Wolontariatu podczas trwania eventu tj.: podczas 
wszystkich dni Wolontariatu. W przypadku dostarczenia faktury po terminie Wolontariat 
Runmageddon zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu zwrotu. 
 

3. Data przejazdu na fakturze musi być zgodna z datą przyjazdu Wolontariusza na event. 
  

4. Zwrot kosztów dojazdu w wysokości maksymalnej 40 złotych brutto przysługuje 
Wolontariuszom, którzy: 

 
a) na evencie przebywali przynajmniej 2 pełne dni Wolontariatu, a do pełnych dni 

Wolontariatu nie zaliczamy dni, w których Wolontariusz brał czynny udział w 
biegu Organizatora lub skończył Wolontariat wcześniej niż zakładał 
harmonogram Imprezy, 

 
b) pokonali pociągiem lub innym środkiem komunikacji zbiorowej trasę o długości 

min. 100km (z miejsca wyjazdu do miejsca eventu)  
c) podróżowali tylko i wyłącznie drugą klasą. 

 
5. 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 fakturę do biletu przekazuje Koordynatorowi Wolontariatu. 

 
6. Zwrot kosztów dojazdu autem jest możliwy wyłącznie w sytuacji kiedy Wolontariusz 

przywiezie na event przynajmniej 3 osoby, które również pomagają minimum 2 dni. W tej 
sytuacji Koordynator Wolontariatu zatankuje Wolontariuszowi (kierowcy) pojazd do 
kwoty 100 złotych brutto. Szczegóły tankowania ustalane są przed przyjazdem między 
Koordynatorem Wolontariatu, a Wolontariuszem. 

 
7. Dane do faktury:  

 Fundacja RUNMAGEDDON,  
 ul. Jana Chryzostoma Paska 21,  
 01-640 Warszawa  
 NIP: 521368787 


