
 

Drogi Dawco, 

Życzymy Ci wszystkiego najlepszego w Nowym Roku! Mamy wspaniałe wiadomości -  w 2021 roku 
będziesz miał możliwość poznać Dawców szpiku ze swojego regionu! I to nie wychodząc z domu :) 

W ankiecie dotyczącej Klubu Dawcy, którą wypełnialiście w 2019 roku, zwracaliście uwagę na to, że spotkania i 
działania w ramach tej społeczności są daleko od Waszego miejsca zamieszkania. Właśnie dlatego, na rok 2020 
zaplanowaliśmy spotkania w 16 województwach, które umożliwiłyby Tobie i innym Dawcom wzięcie udziału w 
lokalnych spotkaniach członków Klubu. Niestety, pandemia pokrzyżowała nasze plany - ze względów 
bezpieczeństwa nie mogliśmy spotkać się stacjonarnie, ale… możemy poznać się online! 

Celem spotkań będzie poznanie innych Dawców szpiku (szczególnie tych mieszkających w pobliżu) i 
zbudowanie lokalnych społeczności w ramach Klubu Dawcy. Podczas spotkań uczestnicy wezmą udział w 
grach integracyjnych oraz opowiedzą o sobie inny Dawcom szpiku. Mamy nadzieję, że nie zabraknie na 
spotkaniu właśnie Ciebie! :) 

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? 

 Limit miejsc: Ze względów organizacyjnych w jednym spotkaniu może wziąć udział maksymalnie 16 
osób. Jeśli natomiast nie zbierze się 4-osobowa grupa, spotkanie w danym województwie nie odbędzie 
się. Nie martw się, będziesz mógł dołączyć do spotkania w innym regionie. 
 

 Jeden Dawca – jedno spotkanie: każdy Dawca może wziąć udział w jednym spotkaniu – jeśli nie 
możesz uczestniczyć w spotkaniu województwa, z którego pochodzisz, możesz zapisać się na inny 
termin i dołączyć do Dawców z innego regionu. 
 

 Platforma: Spotkanie odbędzie się na platformie Webex (wszystkie dane do spotkania oraz instrukcję, 
jak korzystać z platformy prześlemy na kilka dni przed spotkaniem). Będziesz potrzebować dostępu do 
internetu oraz laptopa lub komputera z kamerką i mikrofonem. 
 

 Tylko dla Dawców: w spotkaniach uczestniczą tylko Dawcy bez osób towarzyszących. 
 

 Koszty: Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 
 

 Zapisy: Ze względu na liczbę spotkań i kwestie organizacyjne, zdecydowałyśmy się wprowadzić łatwą 
rejestrację na spotkania przez serwis EVENEA. Zapisy będą otwarte 2 tygodnie przed terminem danego 
spotkania. Szczegółowe daty zapisów znajdziesz poniżej. 
 

 Odwołanie uczestnictwa: Jeśli już po rejestracji okaże się, że z jakiegoś powodu jednak nie będziesz 
mógł wziąć udziału w spotkaniu, daj nam znać. Dzięki temu, ktoś inny będzie mógł skorzystać z okazji 
uczestnictwa w spotkaniu (po przekroczeniu limitu miejsc w serwisie EVENEA będzie możliwość 
dopisania się do listy rezerwowej). 
 



 

 

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SPOTKANIE? 

1.  Wybierz spotkanie, na które chcesz się zapisać – sprawdź w poniższym harmonogramie, w jakim 
terminie odbywają się zapisy na wydarzenie w danym mieście. 

2.  Kliknij w link przy danym mieście i przejdź do serwisu EVENEA. 

3.  Wpisz kod klubdawcy123 (taki sam do wszystkich wydarzeń), który umożliwi Ci wejście na stronę. 

4.  Żeby dołączyć do wydarzenia, nie musisz zakładać konta w serwisie. Wystarczy, że wprowadzisz swoje 
dane – imię, nazwisko, numer telefonu i adres email. Prosimy, upewnij się, że podajesz aktualny adres 
mailowy, żebyśmy mogli się z Tobą później skontaktować :) 

5.  Zapisz się na spotkanie pobierając bezpłatny bilet na wydarzenie. Dzięki temu, będziemy wiedzieć, że 
deklarujesz swój udział w wydarzeniu. Sam bilet z QR kodem, który otrzymasz mailowo, NIE będzie Ci potrzebny. 

6.  Po tym jak zapiszesz się na spotkanie, będziemy jeszcze kontaktować się z Tobą mailowo, przesyłając 
szczegóły dotyczące wydarzenia. 

 

PLAN SPOTKAŃ ONLINE 

2 lutego (wtorek) 18:30-20:00 – woj. wielkopolskie 
zapisy 19-26.01 tutaj - https://app.evenea.pl/event/klubdawcy2021wielkopolskie  
4 lutego (czwartek) 18:30-20:00 – woj. lubuskie 
zapisy 19-26.01 tutaj – https://app.evenea.pl/event/klubdawcy2021lubuskie  

 
23 lutego (wtorek) 18:30-20:00 – woj. mazowieckie 
zapisy 9-16.02 tutaj - https://app.evenea.pl/event/klubdawcy2021mazowieckie  
25 lutego (czwartek) 18:30-20:00 –  woj. podlaskie 
zapisy 9-16.02 tutaj – https://app.evenea.pl/event/klubdawcy2021podlaskie  

 
16 marca (wtorek) 18:30-20:00 – woj. śląskie 
 zapisy 2-9.03 tutaj - https://app.evenea.pl/event/klubdawcy2021slaskie  
18 marca (czwartek) 18:30-20:00 – woj. łódzkie 
zapisy 2-9.03 tutaj – https://app.evenea.pl/event/klubdawcy2021lodzkie 

 
6 kwietnia (wtorek) 18:30-20:00 – woj. pomorskie 
zapisy 23-30.03 tutaj - https://app.evenea.pl/event/klubdawcy2021pomorskie  
8 kwietnia (czwartek) 18:30-20:00 – woj. zachodnio-pomorskie 
zapisy 23-30.03 tutaj – https://app.evenea.pl/event/klubdawcy2021zachodniopomorskie  
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20 kwietnia (wtorek) 18:30-20:00 – woj. warmińsko-mazurskie 
zapisy 6-13.04 tutaj - https://app.evenea.pl/event/klubdawcy2021warminskomazurskie  
22 kwietnia (czwartek) 18:30-20:00 – woj. kujawsko-pomorskie 
zapisy 6-13.04 tutaj – https://app.evenea.pl/event/klubdawcy2021kujawskopomorskie  

 
11 maja (wtorek) 18:30-20:00 – woj. małopolskie 
zapisy 27.04-4.05 tutaj - https://app.evenea.pl/event/klubdawcy2021malopolskie  
13 maja (czwartek) 18:30-20:00 – woj. świętokrzyskie 
zapisy 27.04-4.05 tutaj – https://app.evenea.pl/event/klubdawcy2021swietokrzyskie  

 
25 maja (wtorek) 18:30-20:00  – woj. lubelskie 
zapisy 11-18.05 tutaj - https://app.evenea.pl/event/klubdawcy2021lubelskie  
27 maja (czwartek) 18:30-20:00 – woj. podkarpackie 
zapisy 11-18.05 tutaj – https://app.evenea.pl/event/klubdawcy2021podkarpackie  

 
15 czerwca (wtorek) 18:30-20:00 – woj. dolnośląskie 
 zapisy 1-8.06 tutaj - https://app.evenea.pl/event/klubdawcy2021dolnoslaskie  
17 czerwca (czwartek) 18:30-20:00 – woj. opolskie 
 zapisy 1-8.06 tutaj – https://app.evenea.pl/event/klubdawcy2021opolskie  

 
Mamy wielką nadzieję, że spotkanie w ramach Klubu Dawcy będzie jednym z tych wydarzeń, które z radością 
wpiszesz do swojego kalendarza. My nie możemy się już ich doczekać! Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas 
na klubdawcy@dkms.pl  

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku i mamy nadzieję, do zobaczenia wkrótce. :) 

  
 

 

Pozdrawiamy, 
Sara Drobniak i Anna Flasza 
Opiekunki Klubu Dawcy 
Fundacja DKMS 
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