COMPROMIS VOLUNTARIAT
AMBIENTAL

Formato 21.11
Versión 00

MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS, S.L.
Nueva dársena pesquera, s/n. Buzones 50 y 51.
03008 Alicante (Spain)
Telf. 965 202 201 Fax. 965 206927

VOLUNTARIAT AMBIENTAL
“XORRET DE CATÍ - EL RENTONAR - CALP”

Mitjançant el signament del present document els voluntaris es comprometen a:
1. Participar a totes les activitats que es realitzen al voluntariat.
2. Respectar els horaris i ser puntual a l'hora de realitzar totes les accions del
voluntariat.
3. Realitzar totes les accions de voluntariat respectant i seguint las instruccions
dels monitors. Al caso extraordinari de nivell 3 de pre-emergència de risc
d'incendi (alerta 3), el voluntat vigilarà durant 8 hores diàries, dividides en
dos torns, ja que cal mantindre la vigilància les 24 hores.
4. Els cotxes particulars no podran ser utilitzats, sols en el cas de consentiment
explícit i per escrit del coordinador del camp.
5. Estar al camp durant la duració prevista de la acció de voluntariat.
Qualsevol sortida del voluntat caldrà ser comunicada i aprovada pel
coordinador del camp.
6. Està prohibit el consumo de begudes alcohòliques i de tot tipus de
substàncies il·legals.
7. Es permet fumar sempre que no es disturbi als companys i mai en llocs
comuns: habitacions, menjador, vehicles, etc. i mantenint les degudes
precauciones.
8. Cal tindre en compte que s'està desenvolupant una llabor de voluntariat
baix els auspicis de la Excma. Diputació d'Alacant. Qualsevol actitud poc
coherent farà mal be la imatge del voluntariat i d'aquest organisme.
Igualment, mitjançant la firma d'aquest document els voluntaris:
1. Autoritzen i consenten la captació de la seva imatge amb la finalitat de
difondre i comunicar les activitats realitzades en l'àmbit del Voluntariat a la
Excma. Diputació de Alacant i de l'empresa adjudicatària de la
coordinació del servici (MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS, S.L.). La
captació d'imatges se realitzarà a través de fotografies, vídeos així quants
materials s'estimen convenients per a la seva difusió i autoritzen difundirlos
por qualsevol medi.
2. Autoritzen i consenten expressa, precisa e inequívocament que les dades
personals facilitades en aquesta puguen ser tractades e integrades a un
fitxer del qual el titular es MEDITERRANEO SERVICIOS MARINOS, amb domicili
social al carrer Nova dàrsena pesquera s/n de Alacant 03008 (Espanya). De
igual manera autoritzen el tractament de dades personals que pogueren
resultar necessàries per a l'estricta finalitat objecte d'aquest document. No
obstant, la destinatària i responsable d'aquestes dades seran les mateixes
entitats i front aquesta podran exercir el seu dret d'accés, rectificació,
oposició i cancel·lació al seu cas. Esta autorització te caràcter revocable y
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sense efectes retroactius, d'acord amb lo establert a la normativa vigent.
3. Autoritzen i consenten que la Excma. Diputació Provincial d'Alacant, per sí o
per empresa contractada, els envií informació o publicitat del seu interès
en matèria d'activitats mediambientals, voluntariat o qualsevol altra que
organitzes la Excma. Diputació de Alacant, així com la organització dels
Camps de Voluntariat no es fan càrrec de les possibles pèrdues o
deterioraments d'objectes personals de los voluntaris/es participants.
Per la seua part la Excma. Diputació d'Alacant es compromet a proporcionar a
als voluntaris:
1. Un allotjament adequat durant el període de voluntariat.
2. Una alimentació nutritiva i suficient durant el període de voluntariat.
3. Els mitjos, tant materials como humans, adequats para realitzar la tasca de
voluntari de la millor manera possible.
4. Els mitjos, tant materials com humans, adequats per a desenvolupar las
activitats complementaries de la millor manera possible.
5. El transport dels voluntaris des d'Alacant capital fins els distints camps de
realització del voluntariat.
Nom:
Edad:
NIF:
Signa
Data: ………………………………, ……… de ………………………………… de 20....
NOTA: Firmar a totes las pàgines del document i entregar en el punt de trobada a
Alacant.
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