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Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 
 

ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole 
tel/fax: +48 774572349, +48 774743021 

NIP: 754-11-10-175 
 

e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl 
www.muzeumwsiopolskiej.pl 

 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA WOLONTARIUSZA 
Kartę zgłoszeniową należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail:  
muzeumbezbarier@muzeumwsiopolskiej.pl lub pocztą na adres:  
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174 45-835 Opole  
z dopiskiem Wolontariat. 

Kartę zgłoszeniową niepełnoletniego kandydata na wolontariusza wypełnia jego 
przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.  

DANE  OSOBOWE 
Imię i nazwisko  

Data i miejsce urodzenia   

Adres zamieszkania  
 

Telefon  

E-mail  

Wykształcenie: 

 Zaznaczyć odpowiedź 

 podstawowe    gimnazjalne    średnie    zawodowe    wyższe   

Szkoła/uczelnia. 

 Wpisać nazwę szkoły/uczelni oraz profil zawodowy/kierunek studiów. 

  

 

 

 

http://bip.muzeumwsiopolskiej.pl/397/183/rodo.html
mailto:sekretariat@muzeumwsiopolskiej.ple
http://www.muzeumwsiopolskiej.pl/
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Doświadczenie zawodowe/społeczne. 

 Uzupełnić. 

 

 

 

 

Zainteresowania: 

 Uzupełnić. 

 

PREFERENCJE WOLONTARIUSZA  
Preferowany obszar zadań w nawiązaniu do oferty Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 

 Wpisać nazwę zadania/zadań.  

 

 

 

Uzasadnienie wyboru. 

 Zaznaczyć odpowiedź/odpowiedzi.  

 Chcę rozwinąć zainteresowania związane z kulturą ludową Śląska Opolskiego. 

 Chcę zdobyć doświadczenie w zakresie: 

 prac konserwacyjnych budownictwa ludowego, 

 renowacji muzealiów, 

 prowadzenia badań naukowych, 

 utrzymania terenów zielonych w obrębie historycznych zagród,  

 organizacji i prowadzenia działalności edukacyjnej, kulturalno-oświatowej 
i popularyzatorskiej,  

 promocji wydarzeń muzealnych. 

 Chcę uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Wsi Opolskiej. 

http://bip.muzeumwsiopolskiej.pl/397/183/rodo.html
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 Chcę poczuć satysfakcję z pożytecznie spędzonego czasu. 

 Chcę rozwinąć kompetencje społeczne (autoprezentacja, empatia, komunikacja 
niewerbalna i werbalna itp.). 

 Chcę poznać ciekawych ludzi.  

 Chcę zdobyć zaświadczenie i referencje o odbytym wolontariacie. 

Forma wolontariatu. 

 Zaznaczyć odpowiedź/odpowiedzi.  

Jestem zainteresowany/a: 

 wolontariatem akcyjnym (porozumienie zawarte na czas trwania konkretnego 
wydarzenia), 

 wolontariatem stałym (porozumienie zawarte na okres 3 lub 6 miesięcy lub 1 roku).  

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. 2019 poz. 1231), w przypadku przyjęcia niepełnoletniego kandydata na wolontariat, 
wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na stronie internetowej Muzeum Wsi 
Opolskiej w Opolu oraz w materiałach promocyjnych instytucji.  

 
…………………………………………………………… …………………………………………………………… 

miejscowość, data podpis kandydata 
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