
Regulamin uczestnictwa w konferencji „Forum Lekarze Lekarzom”

Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw:
dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Definicje

Konferencja „ Forum Lekarze - Lekarzom” – na potrzeby niniejszego dokumentu zwana dalej
Forum- to konferencja organizowana przez Ośrodek Koordynujący Programy Profilaktyczne 
w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu w ramach zadania nr 4. „Stworzenie Platformy
Współpracy”  w  ramach  realizacji  Programu  Profilaktyki  pierwotnej  i  wczesnego  wykrywania
nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego.

Organizator-  Wojewódzki  Ośrodek  Koordynujący  Programy  Profilaktyczne  w  Dolnośląskim
Centrum Onkologii we Wrocławiu

Uczestnik – osoba, która przeszła pozytywnie etap rekrutacji, kwalifikując się do uczestnictwa 
w konferencji  „Forum Lekarze Lekarzom”.

                                                 II. Warunki uczestnictwa w Forum

1. W Forum mogą wziąć udział  osoby, które :
 wypełnią i dostarczą Organizatorowi Forum deklarację przystąpienia ( wraz z podpisanym 

regulaminem i oświadczeniem Uczestnika) do Programu Profilaktyki Pierwotnej i 
wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, 
opolskiego i lubuskiego w ramach uczestnictwa w konferencji „Forum Lekarze Lekarzom”, 
która jest organizowana w związku z realizacją zadania 4. Projektu: Stworzenie Platformy 
Współpracy, i  które spełniają poniższe kryteria:

 osoby zamieszkujące w jednym z trzech województw: dolnośląskie, opolskie lub lubuskie,

reprezentujące jedną z poniższych grup :
 przedstawiciele władz
 przedstawiciele organizacji skupiających pacjentów chorych na nowotwory głowy i szyi, 
 lekarze specjaliści z zakresu laryngologii, okulistyki, neurologii, neurochirurgii, radiologii, 

radioterapii, onkologii klinicznej, patomorfologii
 przedstawiciele mediów 
 przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony zdrowia,
 przedstawiciele samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy specjalistów.

2. Organizator informuje, że bezwzględne pierwszeństwo w dostępie do udziału w konferencji mają
osoby niepełnosprawne (weryfikacja na podstawie oświadczenia o niepełnosprawności w 
deklaracji).

3.W konferencji „ Forum Lekarze Lekarzom” udział wezmą osoby  niezależnie od wieku, płci, rasy 
i wyznania.



4. Uczestnik Forum zobowiązuje się do obecności na całej konferencji.
( w godzinach od 9.00- 15.00).

III. Dokumentacja i rekrutacja

5. Za dokumentację kompletną Organizator uznaje poniższe, poprawnie wypełnione  dokumenty :

 deklaracja przystąpienia do projektu 
 podpisany regulamin uczestnictwa w konferencji „ Forum Lekarze Lekarzom”

6. Dokumenty należy wypełnić kompleksowo, nie pomijając obowiązkowych pól. Niekompletna 
dokumentacja będzie odrzucona przez Organizatora i uniemożliwi uczestnictwo w Forum.

7. Dokumenty należy dostarczyć do Organizatora Forum w oryginale w wersji kolorowej :

 osobiście w zaklejonej i opisanej kopercie ( imię, nazwisko, adres potencjalnego 
uczestnika )

                                                z dopiskiem: 

                     „ WOK- Rekrutacja Forum Lekarze Lekarzom”
                                                      
                                                        lub

 drogą pocztową do siedziby Organizatora na adres:

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Pl. Hirszfelda 12 53-413 Wrocław 

z dopiskiem: 
„WOK – Rekrutacja Forum Lekarze- Lekarzom”

 drogą elektroniczną -organizator dopuszcza przesłanie dokumentacji na potrzeby rekrutacji
drogą elektroniczną na adres e-mail:

forum.lekarzy@dco.com.pl

9.   Uczestnicy, którzy zdecydują się przesłać zgłoszenie udziału w Forum drogą elektroniczną ( w  
takim przypadku wymagane są wypełnione skany dokumentów wraz z podpisami), najpóźniej w
dniu konferencji (16.06.2018 do godz. 9.00) będą zobowiązani przekazać Organizatorowi Forum
komplet dokumentów w oryginale w wersji kolorowej !!!

mailto:forum.lekarze@dco.com.pl


10. Ostateczny termin zgłoszenia swojego udziału w konferencji ”Forum Lekarze- Lekarzom” do 
Organizatora to 13.06.2018 do godziny 12.00.
Dokumentacja, która będzie złożona po ostatecznym terminie, będzie odrzucona przez 
Organizatora, a fakt ten uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji do Forum.

11. Forum Lekarze- Lekarzom to konferencja zaplanowana dla 100 uczestników. W związku
z ograniczoną ilością miejsc, Organizator informuje, że o wynikach naboru zadecyduje kolejność 
zgłoszeń, które w komplecie i zgodnie z regulaminem wpłyną do Organizatora maksymalnie do 
ostatniego dnia rekrutacji , a więc do 13.06.2018 do godziny 12.00.

12. W przypadku gdy do ostatniego dnia rekrutacji na Forum (13.06.2018) nie wpłynie wymagana 
liczba zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia procesu rekrutacji. 

IV.  Informacje dotyczące Forum

4. Organizator zapewnia Uczestnikom Forum poczęstunek w formie przerwy kawowej i lunchu.

14. Każdy u Uczestników Forum otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w Forum.

15. Lekarze biorący udział w Forum będą mogli otrzymać 4 punkty edukacyjne za uczestnictwo w 
„Forum Lekarze Lekarzom”.

15. Wszyscy uczestnicy Forum otrzymają od Organizatora materiały edukacyjne z tematyką z 
Forum w formie papierowej w dniu realizacji „Forum Lekarze- Lekarzom”.

16. Organizator nie ponosi kosztów związanych z wydrukiem i dostarczeniem dokumentów do 
rekrutacji oraz nie pokrywa kosztu dojazdu Uczestnika na konferencję.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian z harmonogramie i programie  
Forum.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Forum w przypadku, gdy nie zgłosi się 
wymagana liczba uczestników Forum ( 100 osób) lub z innych przyczyn niezależnych od 
Organizatora.



  
 V. Oświadczenia i zgody

Oświadczam,  że  zapoznałam/-em  się  Regulaminem  uczestnictwa  w  „Forum  Lekarze
Lekarzom”  i  rozumiem  treść  niniejszego  dokumentu  i  świadomie  wyrażam  zgodę  na
akceptację niniejszych treści.

   ………………..                                                                       ……………………………………
           data                                                                                              czytelny podpis 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie mojego wizerunku, który może zostać 
utrwalony w czasie trwania konferencji „Forum Lekarze Lekarzom” ( wizerunek może zostać
wykorzystany do celów projektowych).

…………………                                                                     ………………………………………
         data                                                                                                 czytelny podpis

                                                                                                                                                                



Deklaracja Uczestnictwa w projekcie – w ramach zadania :
Stworzenie Platformy Współpracy

      Konferencja pt „ Forum Lekarze Lekarzom”

16.06.2018 Wrocław  

Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie
województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego.
    

Ja niżej podpisany/a:

Imię……………………………………………………………….

Nazwisko………………………………………………………….

Imiona rodziców………………………………………………….

    PESEL.................................................……...............…………….

    Kod pocztowy, Miejscowość……………………………………..

    Adres zamieszkania ( ulica, nr budynku,/ lokalu)

  ………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

    Gmina……………………………………………………………..

    Subregion -powiat:

      m. Wrocław
      milicki
      oławski
      średzki
      trzebnicki
      wrocławski
      oleśnicki
      strzeliński
      wołowski



  
Telefon kontaktowy………………………………………………………………………

Adres e-mail..………………..……………..…………..……………..……………..…...

Wykonywany zawód……………………………………………………………………..

Miejsce pracy (nazwa firmy, w której jest Pan/Pani zatrudniona)

  …………………………………………………………………………………………

  ……………………..………………..…………………..…………………..…………

  Wykształcenie:
 
      podstawowe
      gimnazjalne
      ponadgimnazjalne
      policealne
      wyższe

Zawód..……………………..…………………………..…………………..………………

Zatrudniony/zatrudniona: 
      rolnik
      w mikroprzedsiębiorstwie
      w średnim przedsiębiorstwie
      w administracji publicznej
      samozatrudniony
      w małym przedsiębiorstwie
      w dużym przedsiębiorstwie
      w organizacji pozarządowej
      inne

Czy należy Pani do mniejszości narodowej lub etnicznej ,migrant, osoba obcego pochodzenia?

      Tak
      Nie 
      Odmowa  podania informacji

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań:

      Tak
      Nie 
      Odmowa  podania informacji



Osoba z niepełnosprawnościami:

      Tak
      Nie 
      Odmowa  podania informacji

Proszę opisać specjalne potrzeby związane z niepełnosprawnością:

..………………..……………..……………..………………..……………..………………..
………...…..……………..……………..…………..………..……………..………..…………..
………..………..………..………..………..……..………..……..………..……..……………..

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących ( gospodarstwo domowe , 
w którym żaden członek nie pracuje , wszyscy członkowie są albo bezrobotni, albo bierni 
zawodowo).W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu:

      Tak
      Nie 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na 
utrzymaniu:

      Tak
      Nie 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej ( inne niż wymienione powyżej):

      Tak
      Nie 
Jestem przedstawicielem poniższej grupy:

 przedstawiciele władz
 przedstawiciele organizacji skupiających pacjentów chorych na nowotwory głowy i szyi, 
 lekarze specjaliści z zakresu laryngologii, okulistyki, neurologii, neurochirurgii, radiologii, 

radioterapii, onkologii klinicznej, patomorfologii
 przedstawiciele mediów 
 przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony zdrowia,
 przedstawiciele samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy specjalistów.

Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności, określone w Regulaminie uczestnictwa 
w „Forum Lekarze Lekarzom”.

     ………………..                                                                         …………………………………
data                                                                                                       imię i nazwisko


