“Cierpienie jest w świecie po to,
ażeby wyzwalało miłość.”
Jan Paweł II

REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNO-CHARYTATYWNEJ
„Aktywna Majówka dla Podkarpackiego Hospicjum dla dzieci w Rzeszowie”
pod honorowym Patronatem
Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch,
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga Pana Andrzeja Żygadło.

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rączynie
Rączyna 146, 37-223 Rączyna

FORMA KONTAKTU:
Wysyłanie zgłoszeń, wszelkich zapytań prosimy kierować na:
adres e-mail projektu: dlahospicjum@interia.pl

UCZESTNICY:
Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice z placówek oświatowych z terenu województwa podkarpackiego oraz
organizacje zaprzyjaźnione z placówkami oświatowymi.
CZAS TRWANIA ZAPISÓW:
od 20 kwietnia 2021r. do 5 maja 2021r.
CZAS TRWANIA PROJEKTU:
od 6 maja 2021r. do 31.05.2021r.

CELE PROJEKTU:
⚫ kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym;
⚫ uświadomienie dzieciom obecności osób chorych i niepełnosprawnych w ich najbliższym
otoczeniu;
⚫ tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych osób;
⚫ propagowanie zdrowego stylu życia;
⚫ współpraca z placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na rzecz oświaty z
terenu województwa podkarpackiego/kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń na
fanpage projektu.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
Certyfikaty uczestnictwa dla placówek biorących udział w projekcie.
1. Nauczyciel, koordynator akcji w szkole, zgłasza chęć udziału w projekcie poprzez przesłanie na adres
email: dlahospicjum@interia.pl danych szkoły oraz liczby uczestników (oddzielnie nauczyciele,
uczniowie i inni).

2. Przed rozpoczęciem projektu koordynator jest zobowiązany do uzyskania zgody
rodziców/opiekunów prawnych na udział dzieci w projekcie, wykorzystanie wizerunku dziecka w
materiałach projektowych. Koordynator przechowuje ww. dokumenty w swojej dokumentacji, w
każdej chwili może zostać poproszony o udostępnienie przez organizatora.
3. Koordynator szkolny zobowiązany jest również do przesłania zgody na wykorzystanie swojego
wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych do organizatora projektu.
4. Zadaniem szkoły biorącej udział w projekcie jest zaangażowanie uczniów w dowolną formę
aktywności fizycznej, może być min. nordic walking, spacer, jazda na rowerze, bieg na określonym
dystansie, forma aktywności dowolna, najważniejsze żeby ZDROWO I BEZPIECZNIE. Swoje
działania potwierdzamy zdjęciami/kolaż (max 3 z jednej placówki) przesłanymi na email projektu
wraz z nazwą placówki uczestniczącej w projekcie.
5. Drugim zadaniem placówki jest wpłacenie na rzecz fundacji “ Fundacja Podkarpackie Hospicjum z
siedzibą w Rzeszowie”, z którą współpracujemy swojej cegiełki w dowolnej kwocie z dopiskiem
“Majówka dla Hospicjum” i przesłanie potwierdzenia przelewu organizatorowi wraz ze zdjęciami
z projektu na adres e-mail do dnia 30.05.2021r.
Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci
ul. Lwowska 132
35-301 Rzeszów
woj. podkarpackie
Polska
Numer rachunku do rozliczeń krajowych:
PKO Bank Polski SA
28 1020 4405 0000 2702 0525 9926
6. Udział w projekcie jest dobrowolny.
7. Certyfikaty potwierdzające udział w projekcie będą wysłane po zakończeniu projektu na adres email
podany w formularzu zgłoszeniowym do końca roku szkolnego.
Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci jest specjalistyczną organizacją, działającą na terenie
województwa podkarpackiego.
Została powołana, aby objąć opieką dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi
nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami.
Działalność rozpoczęła w 2006 roku, mając zaledwie kilkoro dzieci pod opieką, dziś jej Podopiecznymi są
dziesiątki małych pacjentów i ich rodziny.
Fundacja wybudowała pierwsze w Polsce Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci, które stało się inspiracją
dla innych organizacji. Pod opieką Fundacji znajdują się dzieci cierpiące na schorzenia centralnego układu
nerwowego, złożone wady rozwojowe, choroby układu krążenia, choroby metaboliczne, choroby
nowotworowe.

Czekamy na Was!

