
 

 

                        
 Biała Podlaska, 21.11.2022 

Sztab WOŚP 
Biała Podlaska 
wosp.bp@onet.pl 
tel. 793 009 432 
FB: WOŚP Biała Podlaska 

Szanowna Dyrekcjo, 
 

Serdecznie dziękujemy całej społeczności szkolnej 
 za współpracę  

podczas 30. Finału WOŚP w Białej Podlaskiej.  
Razem zebraliśmy 229 050, 63 zł 

 
W tym roku 
 

31. Finał WOŚP zagra 29 stycznia 2023 roku, 
"Chcemy wygrać z sepsą! Finał dla wszystkich – małych i dużych" 
 
Sztab Biała Podlaska 31. Finału WOŚP, podobnie jak cały kraj większość działań 
organizacyjnych przenosi do Internetu. Dlatego też wszelkie działania związane  
z rejestracją wolontariuszy odbywają się również przez Internet. 
 

 Rekrutacja online - najszybsza forma rejestracji. Za pomocą 
iwolontariusz.wosp.org.pl wolontariusz może zgłosić się i samodzielnie uzupełnić 
formularz zgłoszeniowy. Uwaga! Po wysłaniu zgłoszenia Sztab może skontaktować się 
z wolontariuszem w celu potwierdzenia danych, które zostały wpisane do formularza. 

 Rejestrację wolontariuszy rozpoczynamy 20 listopada 2022 r.  
 Termin zakończenia rejestracji to 10 stycznia 2023 r. 

 
Podobnie z dyżurami w sztabie. Jesteśmy do Waszej dyspozycji stacjonarnie dopiero 

od połowy stycznia 2023 r. o czym poinformujemy na naszym facebookowym koncie – 
WOSP Biała Podlaska. Do tego czasu zachęcamy do kontaktu przez e-mail, Messenger  
lub telefonicznie. 
 

Nie oznacza to jednak, że nie będziemy potrzebować Państwa pomocy.  
Z uwagi na wieloletnią współpracę zwracamy się z uprzejmą prośbą o współudział  
w stworzeniu wystawy fotografii lub gadżetów, które posiadacie Państwo w swoich 
archiwach, dotyczących działań i wydarzeń podczas 30 lat finałów w Białej Podlaskiej 
(wszelkie formalności dotyczące użyczenia dokonamy po telefonicznym zgłoszeniu się 
zainteresowanych). 

 



 

 

 
 

W dniu finału prosilibyśmy o współpracę z nauczycielem odpowiadającym  
i patronującym działania wolontariuszy w imieniu szkoły, który: 

1. Będzie w kontakcie ze Sztabem, 
2. Rozpowszechni informacje ze sztabu wśród uczniów (np. strona internetowa szkoły, 

grupy szkolne, media społecznościowe wewnątrzszkolne) 
3. Przed finałem odbierze puszki i identyfikatory wolontariuszy, i rozda według 

wytycznych, zapozna z regulaminem wolontariusza i poinformuje o działaniach 
zorganizowanych przez Sztab. 

4. W dniu finału skoordynuje zbiórkę wolontariuszy i dopilnuje rozliczenia ich w Banku.  
 
Zapraszamy do czynnej aktywności na naszej stronie Facebook „WOŚP Biała Podlaska”, 
gdzie na bieżąco będziemy zamieszczać aktualności ze sztabu. 
 
Proponujemy również odwiedzenie stron, które bez wątpienia pomogą Państwo odszukać 
odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące rejestracji  

 https://www.wosp.org.pl/final/dla-wolontariuszy 
 grupa na Facebook „Wolontariusze Finału WOŚP” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Z poważaniem 
Riad Haidar  

Szef Sztabu 
31. Finału WOŚP w Białej Podlaskiej 

 
 
 

 


