Положення проєкту – ДІТЯМ УКРАЇНИ
Фонд "The Polish Modern Music Institute" (Інститут сучасної польської музики)
Розділ I.
Вступ
Положення стосується участі у проєкті «Дітям України».
Проєкт було профінансовано на 100% зі збору коштів під час заходу,
організованого спільно з Радіо Краків, концерту гурту DAGADANA у період з
березня до кінця липня 2022 року.
Проєкт реалізується в рамках статутної діяльності фонду «Сприяння та
організація волонтерства»,
1. Це Положення визначає загальні правила участі, умови, права та обов’язки
учасників проєкту та реалізації завдання «Дітям України» Фонду The Polish
Modern Music.
Проєкт «Діти України» – це волонтерська ініціатива, адресована всім, хто втік
від війни та опинився у Кракові, потребує допомоги та хоче взяти участь у
подібних заходах.
2. Організатором проєкту є Фонд "The Polish Modern Music Institute". Адреса
місцезнаходження Фонду та для листування: вул. Подленска, 9, прим. 98, 30865, м. Краків (ul. Podłęska 9/98, 30-865 Kraków)
KRS: 0000813308
NIP: 6793192462
Адреса провадження діяльності: вул. Длуга, 82, прим. 10, 31-146, м. Краків (ul.
Długa 82, lok. 10, 310146 Kraków)
Інші контактні дані: адреса електронної пошти: biuro@pmmi.org.pl Тел.
+48 576 008 818
www.pmmi.org.pl
Ми на Facebook: https://www.facebook.com/PMMIKrakow
3. Координатор проєкту Василь Єреновський (Wasyl Jerenowski) – голова
правління фонду. Є учасником проєкту. Працює на основі оплачуваної
діяльності відповідно до Постанови правління фонду. Надалі є учасником
проєкту.
4. Координатори конкретних відділів – завданням яких буде підготовка
програми того чи іншого завдання, реалізація завдання. Працюватимуть з
батьками/законними опікунами дітей та безпосередньо з дітьми як учасниками
проєкту та волонтерами. Надалі є учасниками проєкту. Працюють на основі
оплачуваної діяльності.

5. Волонтери – безоплатна допомога у виконанні завдань. Надалі вони
іменуються Учасниками проєкту.
6. Українські сім’ї, які проживають у Кракові та потребують допомоги – беруть
участь у проєкті «Дітям України» і надалі іменуються Учасниками проєкту.
7. Проєктні завдання можуть виконуватися в початкових школах, будинках
культури, дитячих садках або в місці, визначеному Організатором.
8. Реалізація завдань, програма проєкту триває максимум 8 тижнів з моменту
набору та початку занять. Натомість час проведення заходів, організованих у
рамках проєкту, наприклад, мандрівка містом з відвідуванням музею чи
сімейний пікнік, може змінюватися через зміну погоди чи інші фактори, які
можуть вплинути на організаційні питання.
9. Програма проєкту:
• Курс польської мови – 24 години, кожне заняття 45 хвилин, заняття в
групах, кількість учасників у групі до 12 осіб. Кількість учасників
обмежена
• Заняття акторською майстерністю. Школа акторської майстерності – 12
годин, кількість учасників у групі до 6 осіб, може бути дві групи.
• Заняття з гри на гітарі – 12 годин, кількість учасників у групі до 6 осіб,
може бути дві групи.
• Заняття вокалом – 12 годин, кількість учасників у групі максимум 4
особи, груп може бути три.
• Заняття з адаптації та соціальної інтеграції у формі занять з психологом,
заняття з психологом – 12 годин, кількість учасників у групі не більше 12
осіб.
• Заняття з образотворчого мистецтва – 12 годин, максимальна кількість
учасників у групі – 12 осіб.
• Подорож Краковом, Старе місто, відвідування музею Замок Вавель
• Сімейний пікнік.
10. Групи учасників будуть поділені за інтересами на дві вікові групи:
- 7-11 років
- 12-15 років
Ст. 1.
1. Положення адресоване всім бажаючим взяти участь у проєкті «Дітям
України», який організовує Фонд The Polish Modern Music Institute.
2. Положення доступне для друку, завантаження, відтворення та збереження
Учасником на сайті Фонду.
3. Прийняття Положення є добровільним, але необхідним для реєстрації
Учасника Заходу та участі в Заході.
4. Учасник може зв'язатися з Організатором за телефоном 576 008 818 (пн-пт),
електронною поштою biuro@pmmi.org.pl

5. У разі телефонного зв'язку учасник покриває вартість дзвінка згідно з
тарифами обраного ним оператора.
6. Учасник погоджується з Положенням шляхом надсилання з використанням
онлайн-інструментів електронного або приватного повідомлення такого змісту:
«Я приймаю Положення та надаю згоду на обробку моїх особистих даних...»
Фондом The Polish Modern Music з зареєстрованим офісом у Кракові, вул.
Подленска, 9/98, 30-865, Краків, крім того, заявляю та підтверджую, що:
надані персональні дані є правильними та відповідають фактичному стану;
надані дані не порушують жодних прав третіх осіб.
7. Щодо питань, які не включені до цього Положення, застосовуються норми
загальноприйнятного законодавства Республіки Польща, включаючи Закон від
23 квітня 1964 року ("Законодавчий Вісник" від 2019 р. поз. 1145) - далі —
Цивільний кодекс.
Ст. 2.
Правила набору. Реєстрація та участь у проєкті Дітям України як захід.
1. Для участі в проєкті учаснику необхідно зареєструватися шляхом заповнення
форми заявки. Заповнення форми не гарантує бронювання місця. Після
перевірки даних Учасника, Організатор приймає рішення про реєстрацію
особи, яка подала заявку для участі в проєкті «Допомога дітям України», та
надсилає Картку учасника з Q-кодом. Кожен Учасник матиме власний Q-код.
2. Форма заявки буде розміщена на вебсайті Фонду pmmi.org.pl та в соціальних
мережах
3. Наявність Картки учасника та бронювання місця дає право на участь у
Заходах Проєкту «Допомога дітям України», а також означає згоду з цим
Положенням та будь-якими іншими домовленостями між учасником та
Організатором.
4. Організатор повідомляє, що він не несе відповідальності за надання
неправильних або неправдивих персональних даних Учасником під час
реєстрації.
Ст. 3.
Принципи відмови від участі в Проєкті.
1. Учасник може відмовитися від участі у заході протягом семи днів з моменту
бронювання участі, але не пізніше дати початку заходу. Відмова учасника від
участі у заході подається письмово за адресою офісу Фонду: вул. Подленска,
9/98, 30-865, Краків (ul. Podłęska 9/98, 30-865 Kraków),
ел.пошта:biuro@pmmi.org.pl
Ст. 4.
Персональні дані

Персональні дані Учасника оброблятимуться Організатором з дотриманням
усіх вимог безпеки, зазначених у чинних положеннях про захист персональних
даних;
2. Персональні дані зберігатимуться Продавцем протягом трьох років з моменту
останньої покупки квитка на Захід;
3. Відповідно до RODO (Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС
2016/679 від 27 квітня 2016 року зі змінами до Закону від 21 лютого 2019 року
"Про внесення змін до деяких актів у зв’язку із забезпеченням застосування
загального положення про захист даних" ("Законодавчий вісник", поз. 730)
Учасник, залежно від використання певних функцій, має право подати скаргу
до органу, уповноваженого для захисту персональних даних, право на
заперечення, право на доступ до своїх персональних даних, запит на
виправлення, видалення, обмеження обробки та передачі даних;
4. Адміністратором ваших особистих даних, які зберігаються у Фонді The Polish
Modern Music Institute для заходів на Evenea.com і goout.net, є Фонд The Polish
Modern Music Institute з місцезнаходженням у Кракові, вул. Подленска, 9/98,
30-865, Краків, та офіс фонду, адреса: Ринек Дембніцький, 6/1, 30-319, Краків,
що у відповідальний та безпечний спосіб обробляє ваші Персональні дані
відповідно до положень Європейського Союзу RODO/GDPR;
5. Персональні дані обробляються виключно з метою реалізації проєкту та
забезпечення участі Учасника в Проєкті;
6. Учасник має право в будь-який час припинити співпрацю, а також право
співпрацювати знову. Через п’ять років після згоди на обробку та після
відкликання згоди на обробку дані будуть автоматично видалені.
§ 7. Заключні положення
1. Заходи Проєкту є закритими та не є масовими заходами у розумінні Закону
від 23 березня 2009 року «Про безпеку масових заходів» ("Зак. вісник", 2009 р.,
№ 62, ст. 504);
2. Приймаючи ці Правила, Учасник Проєкту дає згоду на публікацію в мережі
Інтернет власного зображення, яке видно на фото та відеоматеріалах, створених
під час заходу. Учасник електронною поштою надає згоду на публікацію
зображення.
3. Щодо питань, неврегульованих у цьому Положенні, застосуються положення
Цивільного кодексу.
4. Організатор не несе відповідальності за речі учасників, які можуть бути
втрачені, пошкоджені або викрадені під час заходу;
5. Учасники несуть повну матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду як
на території об’єктів, де проводяться будь-які заходи, пов’язані з заходом, так і в
межах цих об’єктів.
6. Це Положення набирає чинності з дня його оприлюднення на вебсайті
заходу;

7. Організатор має право в односторонньому порядку вносити зміни до
Положення. Зміни набирають чинності протягом 7 днів з моменту їх публікації
на вебсайті заходу, а щодо незавершених послуг застосовується редакція
правил, чинна на момент бронювання учасником;
8. Це Положення є невід’ємною частиною заявки на участь у заході та
поширюються на всіх учасників.
Це Положення затверджене Головою Правління Фонду паном Василем
Єреновським (Wasyl Jerenowski).

Початок збройного конфлікту, вторгнення російського агресора в Україну
змусили багатьох українців покинути свої домівки і переїхати до Польщі та
інших країн Західної Європи.
ФУНДАЦІЯ ПОЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУЧАСНОЇ МУЗИКИ
В рамках статутної мети фундації «Сприяння та організація волонтерства», у
зв’язку із ситуацією, що склалася, започаткувала проект «Для дітей з України».
Проект направлений на допомогу українським родинам, які втекли від війни та
опинилися у Кракові та Малопольщі.
Проєкт співфінансується за рахунок пожертв у період з березня по липень 2022
року.
Для реалізації проекту була підготовлена програма допомоги, яка включає:
• забезпечення учнів шкільним приладдям,
• створення місць зустрічі та інтеграції для сімей (матерей з дітьми), які
приїжджають до Малопольщі,
• організація курсів польської мови,
• надання інструментів музичних, музичного обладнання та аксесуарів до
прослуховування музики дітям.
Якщо ви вважаєте, що ваша дитина може отримати користь від цієї програми,
заповніть форму, і ми зв’яжемося з вами якомога швидше.
На жаль, у нас обмежена кількість місць для участі в проекті, але ми
продовжуватимемо свою благодійну діяльність і намагатимемося охопити
якомога більше людей.
Анкету в проекті заповнює один з батьків чи опікун дитини.
https://docs.google.com/.../1IAx4xBDdBnB3KEG09IEtbB0.../edit
Анкету в проекті для волонтерів:
https://docs.google.com/forms/d/1S8zWHlw24Y_6DTB2MiUmuDSgKRzIJ8434Q3
4Rl3OJu4/edit

Informacje zgłoszenia udziału rodziców dzieci z Ukrainy w projekcie „Dzieciom
Ukrainy”.

Formularz zgłoszenia jest sporządzony w chmurze Google dysku. Link do formularzu
https://docs.google.com/forms/d/1IAx4xBDdBnB3KEG09IEtbB0hTC9KExh7ZWtn
RsiRAf8/edit
Formularz zawiera wszystkie potrzebujące dla projektu dane oraz informację o
RODO.
Zgłoszenia do udziału w projekcie można również wysyłać drogą mailową na adres:
BIURO@PMMI.ORG.PL
Tel. +48 882 486 848
Z poważaniem,
Wasyl Jerenowski
Prezes zarządu
Fundacja The Polish Modern Music Institute

