Compromís de voluntariat ADF
Dades de l’ADF
Nom ADF
NIF ADF

Nº ADF

Dades del voluntari
Nom i cognoms
DNI

Data de naixement

Adreça
Municipi
Telèfon

Codi postal
Adreça electrònica

Omplir només en el cas de voluntaris menors de 18 anys
Nom i cognoms del tutor legal
DNI del tutor legal

Telèfon

Marcar el tipus de compromís de voluntariat
Forestal i/o menors de 18 anys

60 hores anuals mínim

Forestal i intervenció

90 hores anuals mínim

Forestal, intervenció i coordinació

120 hores anuals mínim

Col·laborador del sector agroforestal

10 hores anuals mínim o en cas de necessitat

Informació i condicions de la prestació de voluntariat a l’ADF
1.

2.

El VOLUNTARI desenvoluparà les seves tasques a l’entitat de forma, lliure, gratuïta i responsable
seguint les indicacions dels Caps de Colla i Coordinadors nomenats per la junta de l’ADF; o d’altres
ADF o Federacions ADF amb qui es col·labori.
El primer any de compromís de voluntariat a l’entitat s’exercirà com a aspirant en formació. A la
finalització del període d’aspirant s’avaluarà la idoneïtat de l’aspirant i es trametrà el resultat a
la Junta de l’entitat perquè consideri sol·licitar la credencial d’ADF corresponent per al voluntari,
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ampliar el període d’aspirant o prescindir-ne com a voluntari. Durant el període d’aspirant el
voluntari estarà cobert per una assegurança de RC i accidents contractada per l’ADF i n vinculada
a la credencial ADF oficial.
3. La durada del compromís de voluntari és d’una campanya, renovable anualment si cap de les
dues part manifesta el contrari.
4. En cas que EL VOLUNTARI no compleixi el seu compromís durant una campanya passarà a tenir
la consideració de VOLUNTARI EN RESERVA durant la següent campanya. EL VOLUNTARI només
podrà estar el màxim d’una campanya en consideració de VOLUNTARI EN RESERVA, passat
aquest temps la Junta podrà procedirà a la revocació de la seva condició de voluntari si la situació
no ha estat justificada degudament.
5. L’ADF es compromet a equipar degudament als voluntaris forestals i d’intervenció nomenats en
ferm per la junta segons el que estableixi el reglament intern de l’entitat i la normativa que pugui
existir al respecte. L’equipació proporcionada per l’ADF té condició de cessió temporal al
voluntari i en finalitzar la seva condició de voluntari haurà de ser retornada a l’entitat per a la
seva reutilització o destrucció.
6. EL VOLUNTARI té dret a exigir el reemborsament de les despeses econòmiques que li pugui
ocasionar el compliment d’un encàrrec o projecte per part dels seus caps operatius.
7. EL VOLUNTARI en cap cas tindrà cap relació laboral amb l’entitat, ni cap preferència o dret sobre
futures seleccions sobre places laborals que puguin convocar-se per part de l’ADF.
8. EL VOLUNTARI es compromet a mantenir la confidencialitat de les informacions que pugui
obtenir en el marc de la seva tasca.
9. Tant el voluntari com l’entitat, pot rescindir aquest conveni quant alguna de les dues parts ho
cregui necessari.
10. En cas de renúncia per part del voluntari haurà de notificar-ho amb antelació o continuar
l’activitat fins que puguin adoptar-se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei.
11. El voluntari no pot actuar en cap altre ADF o activitat d’altre entitat o federació, sense el
coneixement i consentiment exprés d’un coordinador de l’entitat de la qual forma part.
12. L’actuació com a ADF, ús de credencials o vestuari ADF, o l’ús/apropiació indeguda de material
de l’ADF; sense el coneixement i consentiment d’un coordinador de l’ADF suposarà la pèrdua
immediata i irrevocable de la condició de voluntari fins a la ratificació definitiva per part de la
Junta.

El voluntari manifesta haver llegit, entès i acceptat les condicions d’aquest compromís,
Lloc i data

Firma

El voluntari

El representant de l’ADF

El tutor legal, si s’escau.

