Polska Koalicja
Pacjentów Onkologicznych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
ONKOLOGICZNE WOJAŻE
§1
Przepisy ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w warsztatach regionalnych „Onkologiczne
wojaże” dla pacjentów i ich bliskich, a także procedury w przypadku rezygnacji z uczestnictwa
w warsztacie.
2. Organizatorem realizującym cykl warsztatów dla pacjentów jest Fundacja Polska Koalicja
Pacjentów Onkologicznych, z siedzibą w Warszawie (00-547), ul. Piękna 28/34 lok. 53,
www.pkopo.pl oraz współorganizator warsztatów dla pacjentów hematoonkologicznych
Fundacja DKMS z siedzibą w Warszawie (02-386), ul. Altowa 6/9, www.dkms.pl
§2
Postanowienia ogólne
1. Celem cyklu warsztatów „Onkologiczne wojaże”, dwudniowych spotkań dla pacjentów, jest
edukacja na temat najnowszych terapii onkologicznych oraz możliwość konsultacji
z onkologiem, który pracuje w danym regionie, a w związku z tym orientuje się w możliwościach
terapeutycznych oraz realiach dla danego terenu. Warsztaty w miarę możliwości wzbogacone
są również o wykłady specjalistów – m.in. psychoonkologa, eksperta od badań klinicznych oraz
towarzyszące mu stoiska informacyjne, m.in. poświęconego tematowi dawstwa szpiku. Projekt
jest realizowany od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
2. Udział Uczestników w cyklu warsztatów „Onkologiczne wojaże” jest bezpłatny.
3. W ramach cyklu warsztatów „Onkologiczne wojaże” zaplanowano w 2020 roku 11
warsztatów. Warsztaty dwudniowe odbywać się będą dzień po dniu. Pierwszego dnia
organizowany będzie warsztat dla pacjentów hematoonkologicznych i osób ich wspierających,
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dnia kolejnego odbywać się będą warsztaty „Onkologia bez tajemnic” dla pacjentów
onkologicznych i ich bliskich.
4. Spotkania w ramach cyklu warsztatów „Onkologiczne wojaże” będą odbywać się zgodnie
z ustalanym na bieżąco harmonogramem i programem, który będzie udostępniany najpóźniej
na dwa tygodnie przed planowanym spotkaniem na stronie internetowej projektu:
www.pkopo.pl; kontakt: 22 428 36 31, ewa@pkopo.pl
§3
Warunki uczestnictwa w projekcie
1. O uczestnictwo w warsztacie „Onkologiczne wojaże” może się ubiegać osoba, która: jest
pacjentem onkologicznym lub pozostaje osobą bliską chorego onkologicznie, a także osoba
zainteresowana tematyką spotkania.
2. Podczas spotkania prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna. Osoby chcące
uczestniczyć w projekcie wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku.

§4
Warunki realizacji warsztatów
1. Uczestnicy potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności.
2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w warsztacie w ramach cyklu spotkań „Onkologiczne
wojaże” po skontaktowaniu się telefonicznym lub przesłaniu pocztą elektroniczną rezygnacji,
najpóźniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem spotkania.
3. Osoby które nie będą uczestniczyć w spotkaniu pomimo zgłoszenia i nie prześlą rezygnacji
w wyznaczonym terminie nie będą kwalifikowani do kolejnych warsztatów.
4. Uczestnik warsztatów otrzymuje:
a) materiały edukacyjne,
b) poczęstunek,
c) zwrot kosztów dojazdu w wysokości do 100 zł na podstawie przekazanych oryginałów biletów
bądź na podstawie stawki za kilometr przebiegu.
5. Organizator nie zapewnia noclegów.
§5
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2020 r.
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