Megállapodás

mely létrejött egyrészről a LIONS Clubok Magyarországi Szövetsége 1065.
Budapest, Podmaniczky Károly utca 16. fszt. 6., adószáma: 19675132-1-43,
önkéntes foglalkoztatási engedély száma: 6984, képviselője: Boronkay Gusztáv
(a továbbiakban: szövetség),
másrészről
…………………………………………..,
Szül. helye és ideje……………………………. ...........................................................,
Anyja neve:……………………………………….,
adóazonosító száma:………………………….
TAJ száma:………………………………,
……………………………………………………………………………………...alatti lakos
(a továbbiakban: önkéntes )
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződéssel a 2005.évi LXXXVIII.
tv. szerinti közérdekű önkéntes jogviszony jön létre köztük, mely alapján
nevezett közérdekű önkéntes tevékenységet végez.
2. Megállapodnak abban, hogy az önkéntes tevékenység a szövetség
szemszűrő programjának működése érdekében történik.
A program megfelelő működése érdekében a szövetség biztosítja a
szükséges eszközöket, a szűrések helyszínét, a résztvevők szervezését és a
tevékenység végzéséhez szükséges biztosítást.
3. Az önkéntes az alábbi közérdekű önkéntes tevékenységet látja el:
közreműködik a szűrési tevékenységben.
4. A közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helye:
országos, változó helyszínen történik, melyet a felek minden egyes
szemszűrés alkalmával egyeztetnek.
5. A közérdekű önkéntes tevékenység időtartama:
…………………………………… –tól …………………………………………..-ig
Tevékenységét esetenként …… és ………..óra között végzi,
összesen………….órában.
6. Kapcsolódó pihenőidő: naponta

……….– ………… óra között.

7. A fogadó szervezet által az önkéntesnek biztosított juttatások:
A szövetség külön juttatásokat nem biztosít az önkéntes számára.
8. Az önkéntes tevékenység folytatásával kapcsolatos külön feltételek:
Az önkéntes a tevékenység végzéséhez szakmai képzettséggel rendelkezik.
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9. Az önkéntes szerződés megszűnése:
Szerződő felek megállapodnak, hogy a megállapodnak, hogy a megállapodást
az 5./pontban rögzített határozott időre kötik.
10. Szerződő felek megállapodnak, hogy ha az önkéntes az önkéntes
jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a kárért,
illetve az önkéntes által elkövetett személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj
megfizetéséért a szövetség felel. Amennyiben a kárt az önkéntes felróható
magatartása okozta, a szövetség az önkéntestől követelheti kára megtérítését
11. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés megkötésére,
érvénytelenségére, módosítására, teljesítésére, megszűnésére, a
szerződésszegésre, az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jogok
gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, valamint a kárviselésre és
kártérítésre a Köt. és a Ptk. szabályait kell alkalmazni.
12. A Megállapodás 2, azaz kettő számozott oldalból áll, melyet a felek elolvasás
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt két egyező eredeti példányban
jóváhagyólag aláírnak.

Budapest, 20... ……………….. ………….

………………………………………..
Önkéntes

…………………………………...
a Szövetség képviselője
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