REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE „RAKOOBRONA”
(z dnia 15 października 2015 r.)

I.

O projekcie

"Rakoobrona" (dalej również „Projekt” lub „Program”) to ogólnopolska kampania informacyjnoedukacyjna, skierowana do osób młodych w wieku 14-19 lat. Celem kampanii jest wczesna
profilaktyka przeciwnowotworowa, zwracająca uwagę na czynniki, które bezpośrednio zwiększają
ryzyko zachorowań na raka. Dzięki kampanii w świadomości młodzieży mają zagościć dwie
najprostsze asocjacje: rak i obrona. „Rakoobrona” porusza problem trzech chorób nowotworowych:
raka płuca, raka szyjki macicy oraz czerniaka złośliwego.
II.

Organizator

Organizatorami Projektu są:
1.

2.

Fundacja ROSA z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-010), ul. Ołtaszyńska 7,
zarejestrowana
w
rejestrze
stowarzyszeń,
innych
organizacji
społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000207472, NIP: 7732322126, REGON: 592287129
(w dalszej części Regulaminu zwana również jako „Fundacja ”) oraz
Fundacja SENSORIA z siedzibą przy ul. Racławickiej 15/19 we Wrocławiu (kod pocztowy
53-149), zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –
Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000564708, NIP: 8992769511.

III.
1.

2.

Uczestnicy

Projekt skierowany jest do szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły
publicznej z całej Polski, kształcących uczniów w wieku 14-19 lat na poziomie
ponadpodstawowym (II i III klasa gimnazjum, licea ogólnokształcące, licea profilowane,
technika, szkoły zawodowe, itd.).
Jego adresatami są nauczyciele, a za ich pośrednictwem - uczniowie szkół
ponadpodstawowych, gdyż przyczynami powstawania i rozwijania się poruszanych w kampanii
chorób – raka płuca, raka szyjki macicy i czerniaka złośliwego – mogą być zachowania
i nawyki kształtujące się już w wieku młodzieńczym.

IV.

Cel projektu

Celem projektu Rakoobrona jest budowanie świadomości prozdrowotnej młodych ludzi poprzez
promowanie profilaktyki onkologicznej, w szczególności regularnych badań oraz aktywnego stylu
życia.

V.

Zakładane efekty

Projekt zakłada:
1. Poprawę świadomości młodych ludzi nt. wpływu stylu życia na ryzyko zachorowań na
3 rodzaje nowotworów: raka płuca, raka szyjki macicy, czerniaka złośliwego.
2. Promowanie postaw prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających
do ukształtowania prawidłowych nawyków i zachowań, tj.:
2.1 Walki z czynnym i biernym paleniem tytoniu, celem zapobiegania nowotworom płuca;
2.2 Unikania nadmiernej ekspozycji na słońce, celem zapobiegania nowotworom złośliwym
skóry;
2.3 Stosowania szczepień przeciwko wirusowi HPV oraz wykonywania regularnych badań
cytologicznych, celem zapobiegania nowotworom raka szyjki macicy.

VI.

Procedura ubiegania się o udział w Projekcie

1. Warunkiem zakwalifikowania się do programu jest przesłanie prawidłowo wypełnionej
deklaracji (załącznik nr 1) drogą elektroniczną na adres rakoobrona@fundacjarosa.pl oraz
zaakceptowanie Regulaminu uczestnictwa w Projekcie.
2. W Projekcie może wziąć udział maksymalnie 1000 szkół lub 200 000 uczniów.
O zakwalifikowaniu się do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń.
VII.

Obowiązki Organizatorów

1. Organizatorzy zobowiązują się do dostarczenia szkołom zakwalifikowanym do programu,
na podstawie wypełnionej Deklaracji, materiałów w postaci:
 1 egzemplarza filmu „Gra z rakiem” na płycie DVD,
 2 egzemplarzy „Przewodnika dydaktycznego dla nauczycieli” wraz z proponowanym
konspektem prowadzonych zajęć,
 1 egz. plakatu edukacyjnego,
 max. 200 ulotek informacyjnych.

VIII. Obowiązki Uczestników
1. Szkoła przystępująca do programu jest zobowiązana wskazać szkolnego koordynatora (imię,
nazwisko, adres email oraz nr tel.), który będzie odpowiedzialny za kontakt Uczestnika
z Organizatorami, odbiór materiałów dostarczonych przez Organizatorów, ich dystrybucję
oraz sporządzenie, po zakończeniu programu, sprawozdania merytorycznego (na formularzu
udostępnionym przez Organizatorów) i przesłania go na adres Organizatora.
2. Obowiązkiem szkoły uczestniczącej w projekcie jest przeprowadzenie, z wykorzystaniem
materiałów otrzymanych od Organizatorów, zajęć dot. profilaktyki onkologicznej
w wymiarze min. 1 godziny lekcyjnej.
3. Jest wskazane, by placówka podejmowała się również dodatkowych inicjatyw skierowanych
do uczniów związanych z tematem Programu poprzez organizację lekcji pokazowych,
pogadanek, wystaw szkolnych, konkursów i innych przedsięwzięć dostosowanych do wieku
i zainteresowania uczniów.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia w wybranych szkołach:

4.1 ankiet oceniających stan wiedzy uczniów nt. profilaktyki onkologicznej przed
rozpoczęciem i po zakończeniu Programu;
4.2 przeprowadzenia warsztatów dot. profilaktyki onkologicznej w formie dostosowanej do
wieku, możliwości i zainteresowań uczniów w wymiarze 3 godzin lekcyjnych na terenie
szkoły w terminie i na warunkach ustalonych uprzednio przez Organizatorów i wybraną
szkołę. Warsztaty odbędą się w jednym dniu i weźmie w nich udział jeden oddział
szkolny.
5. Uczestnicy Projektu, podejmujący dodatkowe działania określone w pkt. 3, zobowiązani są
do dostarczenia materiałów audiowizualnych wytworzonych w związku z realizacją
Projektu wraz z pisemną zgodą osób utrwalonych na materiałach audiowizualnych (lub ich
opiekunów) na przetwarzanie ich wizerunku przez Organizatorów Programu w celach
realizacji zadań i promocji Projektu. Wzór oświadczenia znajduje się w Załączniku nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
IX. Nagrody dla najaktywniejszych Uczestników
1. Dla pięciu szkół wykazujących się największym zaangażowaniem w projekt zostaną
ufundowane nagrody. Poziom zaangażowania w projekt uwzględnia się w szczególności
w oparciu o następujące kryteria: przedstawienie fotorelacji z przeprowadzonych zajęć,
materiałów audiowizualnych przygotowanych przez uczniów i nauczycieli, itp. w zależności
od pomysłowości i zaangażowania Uczestników).
2. Nagrodą są bezpłatne badania dermatoskopowe przeprowadzone na terenie szkoły
w ustalonym terminie. W badaniach będą mogli wziąć udział uczniowie oraz pracownicy
nagrodzonej Szkoły. Zostaną one przeprowadzone przez lekarza specjalistę w dziedzinie
dermatologii lub onkologii.
3. Obowiązkiem nagrodzonej Szkoły jest udostępnienie odpowiednich dla przeprowadzenia
tego typu badań pomieszczeń oraz pokrycie kosztów zużycia mediów (woda, elektryczność,
ogrzewanie, itp.) w związku z przeprowadzonymi badaniami.
X.

Udział w programie „Twoja szkoła”

1. Uczestnicy Projektu mają możliwość przystąpienia do programu Twoja Szkoła, w ramach
którego mogą za pośrednictwem Fundacji „ROSA” pozyskiwać fundusze z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych przekazywanego przez podatników. Ideą programu Twoja
Szkoła jest podnoszenie jakości nauczania dzieci i młodzieży. Zebrane fundusze Fundacja
„ROSA” przeznacza na zakup sprzętu komputerowego, książek, tablic multimedialnych

i innych pomocy dydaktycznych. Przystąpienie do programu będzie możliwe poprzez
zaznaczenie odpowiedniej rubryki w Deklaracji przystąpienia do Projektu Rakoobrona. Po
zadeklarowaniu chęci przystąpienia do Projektu „Twoja Szkoła”, Szkole zostanie nadany
indywidualny numer ID. Artykuły zakupione z wpłaty z 1% podatku ze wskazaniem ID
będą przekazywane na konkretne placówki.
2. Zadeklarowanie przystąpienia przez Uczestnika do programu „Twoja Szkoła” oznacza
akceptację
regulaminu
znajdującego
się
na
stronie
internetowej:
http://fundacjarosa.pl/programy/twoja-szkola/.
XI.

Osoba kontaktowa

Dodatkowych informacji o projekcie udziela: Katarzyna Galewska, tel. 519 054 757, e-mail:
rakoobrona@fundacjarosa.pl:
XII.

Termin realizacji projektu

II edycja Projektu odbędzie się w roku szkolnym 2016/2017. Termin przyjmowania zgłoszeń
upływa w dniu 22 czerwca 2016 roku.
XIII

Zakończenie projektu

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakończenia realizacji Projektu przed upływem terminu
wskazanego w uprzednim punkcie bez podania przyczyny. W przypadku zakończenia realizacji
Projektu informacja ta zostanie ogłoszona na stronie internetowej - www.rakoobrona.pl.
XIV. Zmiana Regulaminu
Zmiana Regulaminu dokonywana jest przez ogłoszenie Regulaminu w zmienionej wersji na stronie
internetowej Programu www.rakoobrona.pl. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia.
Zatwierdzam
Prezes Zarządu
Adam Bogacz

