
Δήλωση Εθελοντή προς Eduact

Δηλώνω τα εξής:
1. Επιθυμώ και δέχομαι εγώ/ το παιδί μου να συμμετάσχω/ει εθελοντικά στο πρόγραμμα
“FIRST®  LEGO®  League”  κατά  το  διάστημα  4/2/2019  –  19/3/2019.  Το  πρόγραμμα  το
διοργανώνει η eduACT στο πλαίσιο επίτευξης των κοινωφελών σκοπών της περί διάδοσης
της ρομποτικής. Ως απασχολούμενος/εθελοντής εγώ /το παιδί μου προσφέρω/ει βοήθεια
χωρίς αμοιβή κατά το άνω διάστημα, συμβάλλοντας έτσι κι εγώ/το παιδί μου στην επιτυχία
του εγχειρήματος και στοχεύοντας στο να αποκτήσω/ει  πολύτιμες εμπειρίες.
2. Κατά  τη  διάρκεια  της  δραστηριότητας  εγώ/το  παιδί  μου  θα  απασχολούμαι/είται
εθελοντικά  στην  υλοποίηση  των  διαγωνισμών, όπως  θα  συμφωνηθεί  μεταξύ  εμού(ως
εθελοντή  ή  ως  γονέα  /κηδεμόνα  του  εθελοντή  ),  της  eduACT  και  των  λοιπών
απασχολούμενων  στο  ωρολόγιο  πρόγραμμα  και  σύμφωνα  με  τις  σχετικές  οδηγίες  της
eduACT.
3.  Η παρούσα εθελοντική προσφορά δεν αποτελεί σύμβαση ή σχέση εργασίας ή έργου,
εγώ/  το  παιδί  μου  δεν  εντάσσομαι/εται  στο  έμμισθο  προσωπικό  ή  τους  εξωτερικούς
συνεργάτες  της  eduACT  και  ως  εκ  τούτου  δεν  έχω  κάποια  αξίωση  (χρηματική,
κοινωνικοασφαλιστική ή άλλη) από την eduACT. 
4. Το υλικό που θα μου παράσχει η eduACT και τα αποτελέσματα και προϊόντα που θα
δημιουργηθούν  κατά  την  εθελοντική  ενασχόλησή  μου/του  παιδιού  μου  θα  ανήκουν
αποκλειστικά και μόνο στην eduACT και ως εκ τούτου δεν θα έχω/ει κάποιο δικαίωμα επ'
αυτών, μεταβιβάζοντας το σύνολο των σχετικών δικαιωμάτων μου/του παιδιού μου στην
eduACT. Για τους λόγους αυτούς θα της επιστρέψω/ει το υλικό που θα μου/του έχει δοθεί.
Σε περίπτωση που εγώ/ το παιδί μου κριθώ/εί υπεύθυνος για κάποια ζημία, βλάβη κλπ σε
πρόσωπο,  υλικό,  εγκαταστάσεις  κλπ,  θα  οφείλω  να  την  αποκαταστήσω.  Λόγω  της
εθελοντικής μου συμμετοχής, η eduACT, τα μέλη της, οι υπάλληλοί και οι συνεργάτες της
ουδεμία αστική ή ποινική ευθύνη έχουν έναντι εμού/του παιδιού μου από οποιαδήποτε
αιτία και αν προέρχεται αυτή.
5. Τόσο εγώ όσο και το παιδί μου θα  τηρούμε και θα διασφαλίζουμε το απόρρητο των
πληροφοριών  ή  γεγονότων  των  οποίων  θα  λαμβάνουμε  γνώση  κατά  τη  διάρκεια  της
εθελοντικής συμμετοχής μου/του και δε θα τα καθιστούμε με οποιονδήποτε τρόπο γνωστά
σε τρίτους. 
6. Θα τηρώ/εί  τους όρους της συνεργασίας με την Eduact, τους οποίους γνωρίζω.
7. Κατά το πέρας της εθελοντικής συμμετοχής μου στο πρόγραμμα, η Eduact θα μου/του
χορηγήσει βεβαίωση για την εθελοντική συμμετοχή μου/του.
8. Λόγω  του  εθελοντικού  χαρακτήρα  της  συμμετοχής  μου/του,  εγώ/το  παιδί  μου  δεν
υπόκειμαι/ται  σε ωράριο ή σε υποχρέωση συνεχούς παροχής των εθελοντικών μου/του
υπηρεσιών,  δικαιούμενος  οποτεδήποτε να αποχωρήσω/ει  με έγγραφη προειδοποίηση 3
ημερών  επί  αποδείξει  παραλαβής,  έτσι  ώστε  να  αντικατασταθώ/εί  εγκαίρως  και  να  μη
διαταραχθεί το πρόγραμμα της δραστηριότητας. Σε περίπτωση μη τήρησης των παρόντων
θα οφείλω/ει να αποχωρήσω/ει κατόπιν αιτήματος της Eduact.


