REGULAMIN
REKRUTACJI DO PROJEKTU Przeszczepiada uczę się by spełniać marzenia
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Dokument określa warunki uczestnictwa beneficjentów w projekcie „Przeszczepiada – Uczę się by
spełniać marzenia” który jest realizowany przez Fundację na rzecz dzieci i młodzieży przewlekle
chorych i po transplantacji narządów For Life w partnerstwie z Instytutem Pomnik Centrum Zdrowia
Dziecka, w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej w okresie 02.05.2016 – 30.11.2017.
2. Beneficjentami projektu mogą zostać podopieczni fundacji, dzieci z przewlekłymi chorobami
wątroby i po transplantacji wątroby i ich rodziny.
3. W ramach projektu zostaną zorganizowane dwie ogólnopolskie konferencje dla rodzin, w ostatni
weekend sierpnia w latach 2016 i 2017
4. Warunki zakwalifikowania do udziału w konferencji Przeszczepiada:
1. W konferencji mogą wziąć udział podopieczni fundacji i ich rodziny (wniosek dla
podopiecznego można pobrać ze strony www.forlife.org.pl zakładka Nasze Dzieci
2. W pierwszej kolejności będą kwalifikowane dzieci na początkowym poziomie edukacji oraz
z klas z przełomu etapów edukacyjnych
5. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić w/w elementy projektu w planowanym terminie oraz
zapewnić uczestnikom noclegi i wyżywienie, materiały szkoleniowe i konferencyjne oraz w
uzasadnionych przypadkach na wniosek beneficjenta zwrot kosztów podróży.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania działań w planowanym terminie z przyczyn od niego
niezależnych. Beneficjenci zostaną poinformowani o zaistniałym fakcie. Organizator zobowiązuje
się wysłać wiadomość do Beneficjentów na wskazane przez nich w formularzu zgłoszeniowym
adresy e-mailowe oraz do podania innego terminu działania.
7. Beneficjent zobowiązuje się do udziału w całości działań zaznaczonych przez niego w zgłoszeniu, w
przypadku późniejszej rezygnacji z nieuzasadnionych przyczyn zostanie on obciążony kosztami
przypadającymi na osoby zgłoszone do danego działania.
8. Uczestnictwo w poszczególnych działaniach Beneficjent poświadcza podpisem na liście obecności i
wypełnieniem ankiet wstępnych i ewaluacyjnych.
9. W chwili złożenia formularza zgłoszeniowego do projektu, Beneficjent zobowiązuje się do akceptacji
obowiązującego regulaminu.
§ 2 ZGŁOSZENIE I ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Przed zgłoszeniem uczestnictwa w projekcie należy dokładnie zapoznać się z niniejszym
regulaminem.

2. Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie Formularza Zgłoszeniowego do projektu
wraz z wymaganymi załącznikami:
a. oświadczeniem uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b. oświadczeniem uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku na zdjęciach
dokumentujących realizację projektu,
c. deklaracją uczestnictwa w projekcie.
3. Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą za pomocą formularza zgłoszeniowego przesłanego
pocztą elektroniczną przeszczepiada@forlife.org.pl (scan dokumentów) a następnie Beneficjent
zobowiązuję się przesłać podpisane oryginały dokumentów zgłoszeniowych w terminie 7 dni od
dnia zgłoszenia na adres Fundacja For Life ul. Skarbka z Gór 134B/6, 03-287 Warszawa
4. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem zasad podanych w
Par 1 pkt 4 tego regulaminu.
5. Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia prawidłowo wypełnione.
6. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu do organizatora.
7. Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona. Do projektu zostanie zrekrutowanych maksymalnie 100
osób Po wyczerpaniu limitu miejsc kolejni beneficjenci będą wpisani na listę rezerwową.
8. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z deklaracją uczestnictwa w projekcie i staje się wiążącą
umową obowiązującą po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatora.
9. Ostateczna kwalifikacja do poszczególnych działań będzie każdorazowo potwierdzana zgodnie z
procedurą opisaną w niniejszym regulaminie.
10. Przekazywanie informacji na temat projektu będzie się odbywać przez umieszczenie wiadomości
na stronie internetowej www.forlife.org.pl na stronach serwisów społecznościowych, mailowo bądź
telefonicznie.
§ 3 PROCES MONITORINGU I OCENY
1. Zgodnie z wymogami projektu wszyscy uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu
(wypełnianie ankiet ewaluacyjnych), mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w
ramach projektu.
§ 4 PRZYPISY KOŃCOWE
1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 roku,
nr 133,poz 883) zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
organizatora szkolenia.
2. Regulamin jest dostępny w Fundacji For Life oraz na stronie internetowej www.forlife.org.pl
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. O
zmianach organizator powiadomi na stronie (www.forlife.org.pl )
4. Integralną częścią regulaminu są załączniki.

5. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Prezes Fundacji For Life
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Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy do projektu
Deklaracja udziału w projekcie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na publikacje wizerunku

