REGULAMIN PROGRAMU „KOMÓRKA MOCY”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. ORGANIZATOR
Organizatorem Programu Wolontariackiego (zwanego dalej "Programem") jest: Fundacja
DKMS z siedzibą w Warszawie, ul. Altowa 6 lok. 9, 02-386 Warszawa, wpisana do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych
zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000318602, NIP 5222908659,
REGON 141667781 (zwana dalej "Organizatorem").
W celu realizacji Programu, Organizator wyznacza Koordynatora Programu:
p. Katarzyna Baran, katarzyna.baran@dkms.pl – 22 882 95 57 (zwanym dalej „Koordynatorem
Programu”).
Pełniącym Obowiązki Team Leadera Działu Rekrutacji Dawców z ramienia Organizatora jest p.
Piotr Aniśko.
1.2. UCZESTNICY
W Programie mogą wziąć udział osoby zgłaszające chęć zostania wolontariuszem Fundacji
DKMS. Organizator zawrze z każdym z wybranych przez siebie uczestników (zwanych dalej
„Wolontariuszem”) nieodpłatną umowę wolontariacką, określającą wzajemne zasady
współpracy przy realizacji Programu.

II. ZASADY OGÓLNE PROGRAMU
2.1 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA
1. Niniejszy Regulamin Programu Wolontariackiego (zwany dalej „Regulaminem”) dostępny jest
w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej Organizatora pod adresem
www.dkms.pl/komorka-mocy
2. Program skierowany jest do Wolontariuszy z województwa zachodniopomorskiego,którzy na
dzień wygenerowania bazy do wysłki sms, posiadali aktualny numer telefonu i wyrazili zgodę na
kontakt ze strony Fundacji.
3. Program będzie składał się z następujących etapów:
a) rekrutacji Wolontariuszy ze zgloszeń nadesłanych przez formularz dostępny na
www.dkms.pl/komorka-mocy do 4.02.2021 r. do końca dnia,
b) szkolenia dla Wolontariuszy – 9.02.2021 r. w godzinach popołudnuowych,
c) akcji Rejestracji Dawców – 12-26.02.2021 r.

III. ETAP PIERWSZY PROGRAMU – REKRUTACJA WOLONATRUSZY DO PROGRAMU
1. W celu wyboru Wolontariuszy – Uczestników Programu, Organizator przeprowadzi rekrutację
wśród nadesłanych zgłoszeń.
2. Okres nadsyłania zgłoszeń trwa do 4.02.2021 r. do końca dnia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania Rekrutacji wedle swojego
uznania.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do samodzielnego wyboru Wolontariuszy lub
przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji Wolontariuszy (zwanej dalej „Dodatkową Rekrutacją”)
w przypadku braku zgłoszeń do udziału w Programie, rezygnacji Wolontariuszy wybranych przez
Organizatora.
5. Każdy z uczestników Programu jest zobowiązany do odwiedzenia www.dkms.pl/komorkamocy i wysłania zgłoszenia mailowego na podany na wskazanej stronie adres.
Wchodząc na stronę www.dkms.pl/komorka-mocy Uczestnik zaznacza znakiem „X” znajdującą
się tam klauzule, dotyczące zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych
wolontariuszy przez Organizatora określonymi w polityce prywatności dostępnej na stronie:
https://www.dkms.pl/pl/polityka-prywatnosci (zwanej dalej „Polityką Prywatności”) oraz o
zapoznaniu się z Regulaminem. Zaznaczenie tych klauzul jest niezbędne w celu rozpatrzenia
Zgłoszenia oraz wzięcia udziału w Programie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do pominięcia Zgłoszenia wysłanego po terminie lub
niezgodnie z opisem.
7. W przypadku przedłużenia przez Organizatora Rekrutacji lub Dodatkowej Rekrutacji,
Organizator poinformuje o tym uczestników, którzy nadesłali prawidłowo swoje Zgłoszenie,
zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej www.dkms.pl/komorka-mocy
8. Zgłoszenie oceniane jest przez Koordynatora Programu, który dokonuje wyboru
Wolontariuszy na podstawie Zgłoszenia.
9. Osoby zakwalifikowane do Programu będą o tym fakcie informowane na bieżąco po wysłaniu
zgloszenia, najpóźniej do dnia 5.02.2021 r. do godziny 12:00.
10. Brak potwierdzenia udziału w Programu przez uczestnika do 8.02.2021 r. do godz. 12:00
może powodować wykluczenie go z dalszego udziału w Programie.

IV. ETAP DRUGI PROGRAMU – SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY
1. Punktem drugiego etapu Programu jest szkolenie online dla Wolontariuszy, które odbędzie w
dn. 9.02.2021 r. w godzinach popołudniowych.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Warunkiem otrzymania przez Wolontariusza referencji od Organizatora jest sumienne
wykonanie założonego planu zorganizowania Akcji Rejestracji Dawców oraz powierzonych
obowiązków, a także ścisła współpraca Wolontariusza z Koordynatorem Programu. Organizator
zastrzega sobie prawo do odmówienia sporządzenia referencji w przypadku nieprzestrzegania

przez Wolonatriusza Regulaminu oraz wytycznych i wskazań Organizatora bądź też
nienależytego lub niespełniającego oczekiwań Organizatora wykonywania nałożonych na
Wolontariusza obowiązków.
2. Referencje, o których mowa w pkt 1 powyżej, będą zawierały w szczególności: informacje o
Wolontariuszu oraz o Programie, w którym brał udział, informację o zakresie obowiązków oraz
zadaniach zrealizowanych przez Wolontariusza.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego nagrodzenia wybranego Wolontariusza za
szczególne osiągnięcia w Programie na podstawie oceny Koordynatora Programu.
4. Wszelkie materiały związane z Programem, przekazane Wolontariuszom przez Organizatora,
stanowią własność Organizatora i podlegają zwrotowi przez Wolontariusza, zgodnie z zawartą z
Wolontariuszem umową wolontariacką.
5. Organizator zastrzega sobie także prawo do wykorzystywania wizerunku Wolontariuszy w
Internecie poprzez publikację zdjęć zebranych podczas Programu w celach związanych z
promocją Programu, w szczególności na stronie internetowej Organizatora: www.dkms.pl,
stronie internetowej dotyczącej Programu oraz na profilu Facebook i Instagram Organizatora.
6. Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu zgodnie z RODO zawiera
Polityka Prywatności.
7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
8. Dokładne instrukcje odnośnie przebiegu Akcji Rejestracji Dawców Wolontariusze otrzymają w
wiadomości mailowej, którą otrzymają po zgłoszeniu się do Programu oraz podczas szkolenia
online, które odbędzie się 24.11.2020 r.
9. Organizacja Akcji Rejestracji Dawców odbywa się w ramach nieodpłatnego udziału w
Programie na zasadach wolontariatu.

