
 

 

 

                                                            

 

Projekt pn . ”Onko Variété” realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Onko Variété” 

 
1) Organizatorem zajęć warsztatowych jest Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych z siedzibą w 

Warszawie, ul. Ciołka 10/112, 01-402 Warszawa. 

 

2) Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w warsztatach Onko Variete polegających na 

przeprowadzeniu cyklu zajęć z zakresu psychologii, rehabilitacji, dietetyki oraz wiedzy onkologicznej. 

 

3) Warsztaty odbywają się w Hotelu KAMA Park w Sierakowie przy ulicy Orlej 13. 

 

4) Warsztaty odbywają się w dniach 18-22 sierpnia 2021 r. 

 

5) Program Warsztatów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

6) Udział w warsztatach jest nieodpłatny. 

 

7) Uczestnikami projektu mogą być tylko osoby niepełnosprawne będące członkami organizacji 

współpracujących z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych. 

 

8) W rekrutacji mogą wziąć udział tylko osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W 

zgłaszaniu należy przesłać skan (nie zdjęcie) aktualnego orzeczenia stopniu niepełnosprawności.  

 

9) Każdy Uczestnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o swoim stanie zdrowotnym, który umożliwia 

mu uczestnictwo w działaniach projektu oraz o ponoszeniu odpowiedzialności za swój udział w warsztatach.  

 

10) Koszt dojazdu do miejsca, w którym rozpoczynają się warsztaty Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.  

 

11) Zgłoszenia należy przesyłać na adres: info@pkopo.pl. W zgłoszeniu należy przesłać pełne dane:  

a. imię i nazwisko Uczestnika,  

 b. adres zamieszkania oraz województwo,  

 c. PESEL,  

 d. numer telefonu (konieczny do kontaktu z Uczestnikiem)  

 e. stopień niepełnosprawności oraz skan (nie zdjęcie) aktualnego orzeczenia o stopniu  

     niepełnosprawności ( prosimy pamiętać o zeskanowaniu drugiej strony-jeśli taka jest ).  

 f. zdanie „Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem uczestnictwa w projekcie”  

 

12) Organizator decyduje o zakwalifikowaniu Uczestnika na Warsztaty. Uczestnik będzie mógł uczestniczyć w 

Warsztatach po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora.  

 

13) Organizator ma prawo odmówić udziału uczestnika w Warsztatach w przypadku: 

- niedopełnienia warunków formalnych zgłoszenia określonych w niniejszym Regulaminie, 

- wyczerpaniu wolnych miejsc, o czym niezwłocznie powiadomi osobę dokonującą zgłoszenia. 

 

14) O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.  



 

 

 

                                                            

 

Projekt pn . ”Onko Variété” realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

15) W przypadku rezygnacji jednego bądź więcej uczestników, uczestnictwo w warsztatach jest oferowane 

osobom z listy rezerwowej. 

 

16) Uczestnicy projektu zobowiązani są do wspólnego uczestnictwa z grupą we wszystkich zajęciach. Wyjątek 

stanowią losowe sytuacje zdrowotne uczestników.  

 

17) Wszystkich uczestników obowiązują aktualnie obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zasady 

bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-CoV-2.  

 

18) Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2021 r. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do niniejszego 

regulaminu. 

 


