
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

w ramach projektu „Onkoprzestrzeń kreatywna”

§ 1
Przepisy ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Onkoprzestrzeń kreatywna”, w tym
rekrutacji na bezpłatne warsztaty realizowane w ramach projektu, warunki organizacji warsztatów
oraz  warunki  ukończenia  warsztatów,  a  także  procedury  w  przypadku  rezygnacji  benefcjenta  z
udziału w projekcie. 

2. Projekt „Onkoprzestrzeń kreatywna” jest dofnansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

3.  Benefcjentem realizujccym projekt  „Onkoprzestrzeń  kreatywna”  jest  Fundacja  Polska  Koalicja
Pacjentów Onkologicznych, z siedzibc w Warszawie (00-547), ul. Piękna 28/34 lok. 53, www.pkopo.pl
oraz Fundacja Twórczość i Dokumentacja, z siedzibc w Warszawie (01-923), ul. Bogusławskiego 26
lok. 72, www.tworczoscidokumentacja.org 

4.  Benefcjentami  ostatecznymi  Projektu  „Onkoprzestrzeń  kreatywna”  sc  osoby  bezpośrednio
korzystajcce  z  udzielanego  wsparcia  czyli  przedstawiciele  organizacji  pacjenckich  –  uczestnicy
warsztatów. 

§ 2
Postanowienia ogólne

1.  Celem  projektu  „Onkoprzestrzeń  kreatywna”  jest  inspirowanie  do  przyjmowania  aktywnej  i
twórczej  postawy  pozwalajccej  na  przekierowanie  negatywnych  emocji  zwiczanych  z  chorobc  w
pozytywne  działania  kreatywne  w  różnych  obszarach  życia,  wskazywanie  na  uzdrawiajccc  rolę
kreatywności i samorozwoju poprzez różne formy zajęciowe oraz popularyzacja metod obniżajccych
stres w środowiskach dotkniętych chorobami nowotworowymi jako silnego,  pozytywnego bodźca
poprawiajccego  zdrowie  psychiczne  i  fzyczne  oraz  jakość  życia  osób  zmagajccych  się  z  chorobc
nowotworowc.  Zwieńczeniem projektu będzie  realizacja  flmu,  który  rozprowadzany przez  Polskc
Koalicję Pacjentów Onkologicznych traf do pacjentów, ich rodzin i bliskich, a także do środowiska
psychoonkologicznego. Projekt jest realizowany od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

2. Projekt „Onkoprzestrzeń kreatywna” obejmuje swym zasięgiem teren całej Polski. 
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3.  Projekt  „Onkoprzestrzeń  kreatywna”  przewiduje  warsztaty  dla  przedstawicieli  organizacji
pozarzcdowych  -  pacjentów  onkologicznych  i  aktywnie  działajccych  pacjentów onkologicznych  w
różnych  grupach  wiekowych,  zarówno  ludzi  młodych,  dorosłych,  jak  i  seniorów,  ze  szczególnym
uwzględnieniem  osób  niepełnosprawnych.  Benefcjentami  będc  przedstawiciele  organizacji
pacjentów –  liderzy  organizacji,  pacjenci  onkologiczni,  wolontariusze  wchodzccy  w skład  Polskiej
Koalicji Pacjentów Onkologicznych. 

4. Udział Uczestników w Projekcie „Onkoprzestrzeń kreatywna” jest bezpłatny. 

5. W ramach Projektu „ Onkoprzestrzeń kreatywna” zaplanowano, między innymi, następujcce formy
wsparcia: 

a. pięciodniowe warsztaty plastyczne, w tym rysunku, malarstwa i rzeźby z plasteliny, zakończone
wystawc prac,
b. pięciodniowe kurs języka angielskiego dla przedstawicieli organizacji onkologicznych, słownictwo
poświęcone podróżom i hobby, zdrowiu
c. pięciodniowe warsztaty choreoterapii i tańca tradycyjnego, zakończone potańcówkc,
d. pięciodniowe warsztaty relaksacyjne i ograniczajcce stres, trening mindfulness i warsztaty emisji
głosu,
e. pięciodniowe warsztaty języka flmowego i  fototerapii zakończone wystawc zrealizowanych prac,
f. projekcje flmowe i spotkania z gośćmi w Warszawie w latach 2018-2019.

6.  Szkolenia  w  ramach  projektu  „Onkoprzestrzeń  kreatywna”  będc  odbywać  będc  zgodnie  z
ustalanym na bieżcco harmonogramem i programem, który będzie udostępniany najpóźniej na dwa
tygodnie  przed  planowanym  szkoleniem  na  stronie  internetowej  projektu:
www.onkoprzestrzenkreatywna.pl  oraz  w  biurze  Projektu:  ul.  Piękna  28/34  lok.  54,  00-547
Warszawa, kontakt: 22 428 36 31, ewa@pkopo.pl

§ 3
Warunki uczestnictwa w projekcie

1. O uczestnictwo w Projekcie „Onkoprzestrzeń kreatywna” może się ubiegać osoba, która spełnia
następujcce kryteria: jest przedstawicielem organizacji reprezentujccej pacjentów tzn. jest członkiem
organów organizacji,  członkiem stowarzyszonym, pracownikiem, wolontariuszem, pacjentem; oraz
członkiem Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

2. Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie „Onkoprzestrzeń kreatywna” zobowiczana jest do
złożenia deklaracji udziału w projekcie oraz wypełnienia zgody na udostępnienie wizerunku. 
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3. Nie podpisanie lub nie złożenie jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w pkt. 2 uprawnia do
nie  zakwalifkowania  osoby  jako  Benefcjent  Ostateczny  w  ramach  Projektu  „Onkoprzestrzeń
kreatywna”.

§ 4
Warunki realizacji warsztatów

1. Benefcjent zapewnia niezbędne do realizacji projektu zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe.

2.  Benefcjent  Ostateczny może uczestniczyć  tylko w jednym z wybranych warsztatów w ramach
Projektu „Onkoprzestrzeń kreatywna”. 

3. Benefcjent Ostateczny potwierdza swojc obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności i
punktualnie stawia się na warsztat. 

4.  Uczestnik  może zrezygnować z  udziału  w Projekcie  „Onkoprzestrzeń kreatywna” po przesłaniu
pocztc elektronicznc rezygnacji wraz z uzasadnieniem. 

6.  W przypadku  braku uczestnictwa w szkoleniu  oraz  braku  rezygnacji  łccznie,  Benefcjent  może
dochodzić  od  uczestnika  zwrotu  kosztów  poniesionych  w  zwiczku  z  udziałem  w  spotkaniach  w
ramach Projektu „Onkoprzestrzeń kreatywna”. 

7. Uczestnik szkoleń otrzymuje: 

a) bezpłatny nocleg (standardowo w pokojach dwuosobowych),
b) materiały warsztatowe i edukacyjne, 
c) bezpłatne wyżywienie (trzy posiłki, przerwy kawowe), 
d) bezpłatny dojazd autokarem do Sierakowa/Wcgrowca z Poznania,

8.  Benefcjent  zapewnia  bezpłatny  transport  autokarem  na  warsztat  z  Poznania  do
Sierakowa/Wcgrowca  oraz  powrót  w  ostatnim  dniu  warsztatów.  Koszty  dojazdu  do  Poznania
Benefcjent Ostateczny ponosi sam.

9.  W celu  weryfkacji  sytuacji  Benefcjentów Ostatecznych  oraz  skuteczności  działań  projektu  po
zakończeniu i w trakcie realizacji projektu uczestnicy warsztatów sc zobowiczani do: 

a. złożenia deklaracji udziału w projekcie oraz wypełnienia zgody na nagrywanie oraz występ w flmie
oraz publikowanie tych materiałów,
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b. informowaniu Benefcjenta o wszelkich zmianach, dotyczccych swoich danych osobowych. 

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralnc część deklaracji podpisywanej przez uczestników szkoleń. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Benefcjent Projektu. 

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życia z dniem 1 maja 2018 r.
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