Regulamin rekrutacji na wyjazdy organizowane
przez Fundację ISKIERKA pod nazwą „AKCJA LATO 2019”
(dalej Regulamin)
Zważywszy, że Fundacja ISKIERKA jest organizacją pożytku publicznego, do której zadań
statutowych należy:
I.
pomoc, w tym pomoc społeczną, dzieciom i młodzieży chorym na choroby
nowotworowe oraz ich rodzinom,
II.
ochrona i promocja zdrowia oraz ratowania życia dzieci,
III.
wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz
charytatywnym,
IV.
promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa wśród grup wykluczonych,
Fundacja Iskierka w ramach swoich działań statutowych organizuję dla swoich podopiecznych
„Akcję Lato 2019” w ramach której odbędą się wyjazdy rehabilitacyjno-integracyjne. Akcja
skierowana jest jedynie do podopiecznych Fundacji Iskierka spełniających kryteria określone w
§ 3 Regulaminu. Celem Akcji jest integracja najbliższych członków rodziny po długim procesie
leczenia onkologicznego. Jest to okazja do integracji życia rodzinnego, które podczas
długotrwałego leczenia szpitalnego jest zdezorganizowane i podporządkowane chorobie
dziecka. To chwile, kiedy rodzina może wspólnie spędzić czas, odpocząć, odreagować stres, czy
po prostu porozmawiać o własnych emocjach.

§1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki rejestracji na jeden z wybranych
wyjazdów rehabilitacyjno-integracyjnych organizowanych w ramach „AKCJA LATO
2019” zwanej dalej Akcją, które odbywają się w następujących terminach i
lokalizacjach, zwanych dalej Obozami:
a. 7-13 lipca 2019 r. - Mazury, pobyt na jachcie;
b. 26-30 sierpnia 2019 r. - Ropki, Gospodarstwo Agroturystyczne „Swystowy Sad”;
c. 28-31 października 2019 r. - Ustroń, Hotel Diament;
d. 11-20 października 2019 r. - Toskania, Włochy, ośrodek Tuscany Forever, Casa alle
Monache, Saline di Volterra, Piza 56048 z jednym noclegiem 11/12 października 2019
r. w Austrii.
2. Szczegółowy harmonogram oraz opis Obozów znajduje się na stronie internetowej
Fundacji ISKIERKA: https://fundacjaiskierka.pl/2019/06/akcjalato/.
3. Organizowane przez Fundację ISKIERKA Obozy, jako okazjonalne, niezarobkowe i
wyłącznie oferowane ograniczonej grupie swoich podopiecznych nie stanowią imprezy
turystycznej w rozumieniu Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548). Tym samym do organizowanych Obozów nie
stosuje się przepisów ww. Ustawy oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i
powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i
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dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę
Rady 90/314/EWG z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 326, str. 1).

§2
1. Organizatorem Akcji jest Fundacja ISKIERKA z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Pługa
1 lok. 2, 02-047 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji, zakładów opieki zdrowotnej i rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000248546, REGON: 140406587,
NIP: 5272493999, e-mail: biuro@fundacjaiskierka.pl, zwana dalej: Fundacją lub
Organizatorem.
2. Uczestnikami Akcji mogą być podopieczni Fundacji spełniający kryteria opisane w § 3
zwani dalej Uczestnikami wraz z jednym rodzicem lub opiekunem prawnym oraz
rodzeństwem zwanymi dalej Rodziną.
3. Uczestników i Rodziny obowiązuje znajomość regulaminu właściwego dla danego
Obozu udostępnianego przed jego rozpoczęciem w celu zapoznania się.

§3
1. Podopieczni chcący wziąć udział w rejestracji na Obóz objęty Akcją jako Uczestnicy
muszą spełniać jedno z poniższych kryteriów kwalifikujących do udziału w Akcji:
a. bycie pacjentem jednego z 4 oddziałów onkologii dziecięcej, które są pod stała
opieką Organizatora w jednym z wymienionych szpitali: (1) Górnośląskie
Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach; (2) Samodzielny
Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu; (3) Zespół Szpitali Miejskich w
Chorzowie, Szpital Dziecięcy; (4) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św.
Jadwigi Królowej w Rzeszowie, bez względu na posiadanie, lub nie zawartej z
Organizatorem umowy o subkonto, lub
b. posiadanie aktywnej umowy o subkonto zawartej z Organizatorem.
2. Osoby, które początkowo leczyły się na wspomnianych w pkt. 1a powyżej oddziałach i
w trakcie leczenia zmieniły oddział, traktowane są jako podopieczni Fundacji ISKIERKA
uprawnień do wzięcia udziału w Akcji.
3. W przypadku wyboru wyjazdu opisanego w § 1 pkt. 1d (Toskania) powyżej, Uczestnicy
i Rodzina muszą łącznie spełniać następujące wymagania:
a. w dniu wyjazdu każda osoba musi być w wieku powyżej 10 roku życia,
b. każda osoba musi posiadać aktualny i ważny paszport lub dowód osobisty bez
względu na wiek.
4. W przypadku wyboru wyjazdu opisanego w § 1 pkt. 1a (Mazury) powyżej, Uczestnicy i
każdy z członków Rodziny muszą w dniu wyjazdu być w wieku powyżej 7 roku życia.

§4
1. Zgłoszenie Uczestnika i Rodziny następuje poprzez wypełnienie przez rodzica lub
opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:
https://fundacjaiskierka.pl/2019/06/akcjalato/ w terminie do:
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a. 23.06.2019 r. dla Obozu na Mazurach,
b. 11.08.2019 r. dla Obozu w Ropkach,
c. 9.10.2019 r. dla Obozu w Ustroniu,
d. 20.09.2019 r. dla Obozu w Toskanii.
2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zaznaczenie odpowiedniego
oświadczenia w formularzu, oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz
informacjami o Akcji na stronie internetowej Organizatora i ich pełną akceptację.
3. Rodzice/opiekunowie prawni uprawnieni są do zapisania na Obóz jedynie swojego
dziecka lub dziecka, nad którym sprawują opiekę.
4. Każdy Uczestnik, w ramach Akcji, może pojechać maksymalnie na jeden wybrany w
formularzu Obóz, przy zastrzeżeniu postanowień niniejszego § 4 Regulaminu.
5. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na poszczególnych Obozach o rezerwacji
miejsca kwalifikującego do wyjazdu decyduje następująca kolejność:
I. Uczestnicy w trakcie leczenia lub w okresie 12 miesięcy po jego zakończeniu;
II. Uczestnicy, którzy jeszcze nie skorzystali z wyjazdów organizowanych przez
Fundację ISKIERKA;
III. pozostałe osoby.
6. W ramach każdej z wymienionych w pkt. 5 grup decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na listę osób wyjeżdzających na Obóz z
powodu wyczerpania liczby miejsc, spełniające kryteria określone w § 3 powyżej,
zostaną wpisane na listę rezerwową.
8. Fundacja poinformuje mailowo, osoby zgłaszające się na Obozy o wpisaniu na listę
wyjazdową lub na listę rezerwową w terminie 7 dni roboczych od dnia zamknięcia
rezerwacji na dany Obóz.
9. W przypadku rezygnacji Uczestnika, zgłoszonego przez jego rodzica/opiekuna
prawnego jest równoznaczna z rezygnacją Rodziny.
10. Zwalniane miejsca kwalifikujące do wyjazdu na Obóz, w związku z rezygnacją
Uczestnika i Rodziny z udziału w wyjeździe, będą zajmowali kolejni Uczestnicy i ich
Rodziny wpisani na listę rezerwową wg kolejności określonej w pkt. 5-6 powyżej.
11. Rodzic/opiekun prawny dokonując rejestracji Uczestnika i Rodziny deklaruje, iż stan
jego i Rodziny zdrowia w pełni umożliwia udział w Obozie oraz korzystanie z programu
wybranego Obozu i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia innych osób na Obozie, w tym
w szczególności dla Uczestników.
12. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do dostarczenia w terminie 10 dni przed
rozpoczęciem wybranego Obozu oświadczenia lekarza prowadzącego leczenie
Uczestnika, iż jego stan zdrowia pozwala na wyjazd na Obóz - wzór oświadczenia w
Załączniku nr 1. Niedostarczenie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym w oznaczonym terminie, jak również nie spełnienie warunku § 3 pkt.
3 lit. b powyżej, będzie traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa w Akcji Uczestnika i
Rodziny, a zwolnione w ten sposób miejsce zostanie przydzielone kolejnemu
Uczestnikowi z listy rezerwowej z uwzględnieniem zasad o których mowa w pkt. 5-6
powyżej.
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13. W przypadku konieczności rezygnacji z udziału w Obozie, z przyczyn niezależnych od
Uczestnika lub Rodziny, rodzic/opiekun prawny Uczestnika zobowiązany jest do
niezwłocznego powiadomienia Organizatora o tym fakcie.
14. W przypadku rezygnacji Uczestnika lub Rodziny z wyjazdu na Obóz w okresie krótszym
niż 8 dni przed terminem rozpoczęcia Obozu, rodzic/opiekun prawny pokryje wszelkie
poniesione przez Organizatora koszty w związku z zapisaniem się i rezygnacją
Uczestnika i/lub Rodziny, w tym koszty rezerwacji i przejazdu, za każdą osobę
rezygnująco osobno w wysokości:
a. 30% kosztów związanych z wyjazdem jednej osoby przy rezygnacji na 7 dni
przed terminem wyjazdu,
b. 40% kosztów związanych z wyjazdem jednej osoby przy rezygnacji na 3 dni
przed terminem wyjazdu,
c. 100% kosztów związanych z wyjazdem jednej osoby przy rezygnacji na 1 dzień
przed terminem wyjazdu.
15. Rozliczenie kosztów, o którym mowa w pkt. 13 nie będzie należne, w przypadku, gdy
wycofanie z udziału w Akcji następuje ze względów zdrowotnych Uczestnika, zwłaszcza
konieczności podjęcia leczenia w szpitalu, przy czym w takiej sytuacji wraz z
wycofaniem uczestnictwa rodzic/opiekun prawny dostarczy Organizatorowi
odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

§5
1. Udział w Akcji oraz wyjazd dla Uczestnika i jego Rodziny jest nieodpłatny.
2. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika ma prawo zgłoszenia drugiego rodzica/opiekuna
prawnego na Obóz, na który Uczestnik i Rodzina się zgłaszają na zasadzie zwrotu
kosztów wyjazdu dodatkowej osoby zgodnie z kosztorysem Obozu dostępnym u
Organizatora.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Organizator może odstąpić od pobierania
opłaty opisanej w § 5 pkt. 2 powyżej, w tym w szczególności w przypadku realizacji
statutowego celu polegającego na pomocy społecznej dzieciom i młodzieży chorym na
choroby nowotworowe oraz ich rodzinom.
4. W związku z zakwalifikowaniem Uczestnika i Rodziny na Obóz, Organizator zapewnia
w trakcie wyjazdu:
a. transport na warunkach określonych w programie konkretnego Obozu;
b. ubezpieczenie NNW na warunkach określonych w programie konkretnego
Obozu;
c. wyżywienie na warunkach określonych w programie konkretnego Obozu;
d. zakwaterowanie na warunkach określonych w programie konkretnego Obozu;
e. udział w zajęciach rehabilitacyjno-integracyjnych na warunkach określonych w
programie konkretnego Obozu.
5. Poszczególne warunki zapewnienia, określonych w pkt. 4 powyżej elementów Obozów
stanowią Załącznik nr 2 do Regulaminu.
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§6
1. Wybrany przez Uczestnika i Rodzinę Obóz i termin jego realizacji, jest ostateczny i nie
może być przez Uczestnika i/lub Rodzinę zmieniony. Niewykorzystanie przez
Uczestnika któregokolwiek ze świadczeń w ustalonym terminie nie upoważnia go do
żądania realizacji wyjazdu w innym terminie.
2. Od chwili rozpoczęcia Obozu Uczestnik i Rodzina zobowiązani są stosować się do
wskazówek przedstawicieli Organizatora dotyczących realizacji programu Obozu oraz
do regulaminu Obozu. Niestosowanie się do poleceń przedstawiciela Organizatora lub
regulaminu może skutkować usunięciem z Obozu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedociągnięcia Obozów objętych Akcją
wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności związane z działaniem lub
zaniechaniem Uczestnika i/lub Rodziny, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich,
jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć lub siłę wyższą
(np. warunki atmosferyczne).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Obozu bez dodatkowego
odszkodowania lub zadośćuczynienia, w szczególności, jeżeli nie jest możliwa realizacja
Obozu z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, w tym m.in. w
przypadku szczególnych zagrożeń życia i zdrowia Uczestników i Rodzin. O rozwiązaniu
takim Organizator powiadomi rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika niezwłocznie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Obozu w przypadku nie osiągniecia
minimalnej liczby uczestników określonej w warunkach i programie poszczególnych
Obozów stanowiących Załącznik nr 2 do Regulaminu, nie później niż 20 dni przed
rozpoczęciem Obozu.
6. W razie zapewniania dowozu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki
spowodowane opóźnieniem autokarów (spowodowane np. korkami na trasach).
7. Uczestnik i/lub Rodzina nie może bez zgody Organizatora przenieść na inną osobę
wynikających z rejestracji na Obóz uprawnień.

§7
1. Zgłaszający do udziału w Akcji rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych swoich i zgłoszonego Uczestnika oraz Rodziny dla potrzeb
niezbędnych do realizacji oraz organizacji Akcji – zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z póź.zm.).
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak niezbędne do wzięcia udziału w imprezie.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiana
Regulaminu każdorazowo zostanie ogłoszona na stronie internetowej:
https://fundacjaiskierka.pl/2019/06/akcjalato/.
5. Wszelkie, ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Obozu rozstrzygane będą
na drodze polubownej, zaś w przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie sąd
właściwy miejscowo dla Organizatora.
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6. Następujące Załączniki są załączone do niniejszego Regulaminu i stanowią jego
integralną część:
a. Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o zdrowiu Uczestnika;
b. Załącznik nr 2 – warunki i program Obozów.
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Załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia o zdrowiu Uczestnika
Niniejszym oświadczam, iż nie ma przeciwwskazań medycznych do udziału Uczestnika:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
w Obozie w ………………………………………………… organizowanym przez Fundację ISKIERKA w
ramach projektu „Akcja Lato 2019” w terminie …………………………………………………
Inne ważne informacje:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….….…………………………………………..
Data i podpis lekarza prowadzącego
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Załącznik nr 2 - Warunki i program Obozów
Obóz Mazury:
•
•
•
•
•

Zakwaterowanie na jachtach 10-osobowych
Wyżywienie: załoga każdego jachtu indywidualnie do potrzeb uczestników realizuje ze
składników żywnościowych zapewnionych przez Organizatora
Transport zapewniony przez Organizatora: autokar
Wartość ubezpieczenia NNW 20 000 zł
W programie: przemierzanie mazurskich jezior na pokładzie jachtów, pod opieką
doświadczonych sterników. Moc atrakcji i wodnych doświadczeń. Odwiedziny kilku
portów, poznawanie morskich piosenek, przepłynięcie jezior i kanałów, nauka
wiązania lin i doświadczenie życia na jachcie.

Obóz Ropki:
•
•
•
•
•

Zakwaterowanie w pokojach 2-5 osobowych z łazienkami
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie
Transport zapewniony przez organizatora: autokar/bus
Wartość ubezpieczenia NNW 20 000 zł
W programie: pobyt w magicznej łemkowskiej wsi, otoczonej pięknymi górami, gdzie
jest jak w bajce i gdzie nawet dorośli, poczują się jakby znów byli na wakacjach u
dziadków. W takich okolicznościach wspólnie stworzymy przedstawienie oparte na
fragmentach twórczości Jana Brzechwy, będzie stragan, kaczki, piosenki i tańce, będzie
kolorowo i jak nam tylko wyobraźnia podpowie, a na koniec zaprosimy wszystkich
mieszkańców wioski, aby im umilić wieczór naszym dziełem.

Obóz Ustroń:
•
•
•
•
•

Zakwaterowanie w pokojach 2-5 osobowych z łazienkami
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie
Transport zapewniony przez organizatora: autokar/bus
Wartość ubezpieczenia NNW 20 000 zł
W programie: szaleństwa na świeżym powietrzu, wykorzystanie zaplecza
komfortowego hotelu, w którym odnajdziemy basen, jacuzzi i siłownię do
nieograniczonej dyspozycji. Ponadto wspólny odpoczynek w urokach otaczającego
uzdrowiska Ustroń-Zawodzie.

Obóz Toskania:
•
•
•

Zakwaterowanie w apartamentach 2-6 osobowych z łazienkami
Wyżywienie: indywidualnie do potrzeb uczestników realizowane samodzielnie ze
składników żywnościowych zapewnionych przez Organizatora
Transport zapewniony przez organizatora: autokar
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•
•

Wartość ubezpieczenia NNW 20 000 zł, pakiet rozszerzony dla dzieci leczonych
onkologicznie
W programie: przemierzanie pięknych toskańskich okolic, zwiedzanie m.in. Cinque
Terre, Sieny, Volterry, Florencji, cieszenie się urokami włoskiego stylu życia i wiele
wspólnej zabawy w apartamentach, z kortami i basenami – jeśli tylko pogoda
pozwoli. To propozycja także dla tych, którzy nie boją się integrować z innymi
uczestnikami wyjazdu, gdyż będziemy zakwaterowani w rodzinnych apartamentach
(2-4 rodzin), gdzie połączy nas także wspólne przygotowywanie posiłków.
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