REGULAMIN II TYGODNIA GODNEGO PORODU 21-27.05.2018 r.
Pod hasłem „Plan porodu – poznaję moje potrzeby i prawa”
ZASADY ORGANIZACJI:
Obowiązki Organizatora Tygodnia Godnego Porodu (Fundacja Rodzić po Ludzku):
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

Koordynacja wydarzenia.
Umieszczenie informacji o wydarzeniu na stronie www.rodzicpoludzku.pl.
Zarządzanie przepływem informacji - utworzenie zamkniętej grupy na Facebooku oraz
kontakt mailowy z Osobami organizującymi lokalne wydarzenia TGP.
Ogólnopolska promocja medialna.
Wsparcie informacyjne - przeprowadzenie szkolenia (webinarium) dla Osób
organizujących lokalne wydarzenia TGP, przygotowujące je do przeprowadzenia
spotkań.
Przygotowanie prezentacji na temat Planu porodu.
Udostępnienie identyfikacji wizualnej (1. banery na Facebooka, 2. banery na
strony www, 3. plakat do uzupełnienia, wydruku i wykorzystania w celu promocji
lokalnych wydarzeń).
Wysłanie materiałów promocyjnych (materiały od Organizatora TGP).
Przygotowanie w formie FAQ najważniejszych informacji i najczęściej pojawiających się
pytań dotyczących wydarzenia, prezentacji, etc.
Organizator TGP nie pokrywa kosztów poniesionych przez Osoby organizujące lokalne
wydarzenia TGP (Organizator TGP nie przyjmuje faktur, rachunków związanych
z organizacją lokalnych wydarzeń).
Organizator
TGP
udziela
wszelkich
informacji
pod
adresem:
tydzienporodu@rodzicpoludzku.pl oraz na zamkniętej grupie na Facebooku, w dni
robocze w godz. 10.00-16.00.

Obowiązki Osoby organizującej lokalne wydarzenie Tygodnia Godnego Porodu:
1.

2.

Osobą organizującą lokalne wydarzenie TGP może zostać osoba pełnoletnia, która
wypełniła formularz zgłoszeniowy, uzyskała akceptację Organizatora TGP dla organizacji
lokalnego wydarzenia TGP oraz wzięła udział w organizowanym przez niego szkoleniu
(webinarium).
Osoba organizująca wypełnia formularz zgłoszeniowy udostępniony przez Organizatora
TGP. Link do formularza dostępny jest na stronie www.rodzicpoludzku.pl.
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3.
4.
5.
6.
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11.
12.
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Osoba organizująca w ramach TGP może zorganizować kilka wydarzeń w terminie 2127.05.2018 r., ale formularz zgłoszeniowy wypełnia tylko raz.
Osoba organizująca zachowuje się przyjaźnie i etycznie.
Osoba organizująca działa na rzecz Fundacji Rodzić po Ludzku, a nie w jej imieniu.
Osoba organizująca wysyła prośbę o dołączenie do zamkniętej grupy na Facebooku „II
Tydzień Godnego Porodu 2018”.
Osoba organizująca przesyła informację do Organizatora TGP o programie wydarzenia,
miejscu (dokładny adres), dacie oraz godzinie w formie linku do wydarzenia zgodnie
z załączonym Harmonogramem**.
Osoba organizująca w miarę swoich możliwości, utworzy wydarzenie na prowadzonym
przez siebie, w ramach własnej działalności fanpage’u na Facebook’u i zamieści tam
grafiki II Tygodnia Godnego Porodu jako główne zdjęcie w tle oraz w ramach
wydarzenia na FB będzie informować o programie spotkania i udostępniać plakat
z programem. Będzie zapraszać gości i promować wydarzenie.
Lokalna promocja w tym wydrukowanie i rozwieszenie plakatów, promocja wydarzenia
w swojej miejscowości oraz nawiązanie kontaktu z lokalnymi, regionalnymi mediami
odbywa się na koszt Osoby organizującej.
Osoba organizująca może pozyskiwać do współpracy w organizacji wydarzenia
lokalnych partnerów i sponsorów z wyłączeniem producentów produktów
mlekozastępczych.
Osoba organizująca zobowiązuje się do poprowadzenie spotkania zgodnie
z załączonymi Zasadami*.
Osoba organizująca w trakcie wydarzenia zobowiązuje się do udokumentowania
spotkania zdjęciami oraz listą obecności uczestników, na podanym przez Organizatora
TGP wzorze.
Osoba organizująca na podstawie prezentacji przesłanej przez Organizatora TGP
przeprowadza w trakcie wydarzenia wykład o Planie porodu.
Osoba organizująca zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi TGP w wersji
elektronicznej zdjęć oraz sprawozdania z wydarzenia, na podanym przez Organizatora
TGP wzorze, a także oryginału listy obecności uczestników zgodnie z załączonym
Harmonogramem**.
Osoba organizująca zobowiązuje się do przestrzegania załączonego Harmonogramu**.
Uchybienie podanym terminom będzie skutkowało skreśleniem z listy wydarzeń
w ramach Tygodnia Godnego Porodu.
Osoba organizująca zobowiązuje się do zapoznania się z przesłanymi i publikowanymi
przez Organizatora TGP informacji (FAQ, regulamin, prezentacja, etc.).
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17.
18.

Osoba organizująca nie pobiera opłat od uczestników wydarzenia.
Osoba organizująca działa w granicach prawa.

W RAMACH LOKALNYCH WYDARZEŃ II TGP MOŻNA ZORGANIZOWAĆ:
warsztaty edukacyjne i rozwojowe o tematyce związanej z porodem oraz okresem
okołoporodowym;
pikniki, festyny;
wystawy zdjęć, koncerty związane z tematyką wydarzenia;
projekcje filmów związane z tematyką wydarzenia;
flashmoby;
inne zaakceptowane przez Organizatora działania.
*ZASADY PROWADZENIA SPOTKAŃ W RAMACH LOKALNYCH WYDARZEŃ:
1.
2.
3.
4.
5.

Szanujemy się.
Jesteśmy dyskretni.
Akceptujemy inną niż własna wizję porodu i macierzyństwa.
Przyjmujemy założenie dobrej woli innych uczestników.
Wypowiadamy się i uczestniczymy w zajęciach dobrowolnie.

**HARMONOGRAM
23.04-8.05 do godz. 12.00 – rekrutacja; zgłoszenia przesłane po terminie nie będą
przyjmowane;
od 23.04 – po akceptacji zgłoszenia dołączanie do zamkniętej grupy na Facebooku
„II Tydzień Godnego Porodu 2018”;
10.05 – webinarium szkoleniowe dla Osób organizujących lokalne wydarzenia;
23.04-14.05 do godz. 12.00 – przesyłanie linków do wydarzeń lokalnych;
21.05-27.05 – organizacja wydarzeń w ramach Tygodnia Godnego Porodu;
10.06 do godz. 12.00 – termin na przesłanie sprawozdań z wydarzeń.
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