
Regulamin refundacji wizyt specjalistycznych

realizowany w ramach programu Sii Power Volunteers

§1

Cel

1. Celem programu jest finansowanie wizyt specjalistycznych lekarskich i/lub terapeutycznnych  dla

dzieci urodzonych przed 36 (czyli maksymalnie 35t6d) tygodniem ciąży.

§2

Beneficjenci

1. Beneficjentami programu są dzieci urodzone przed 36 tygodniem (czyli maksymalnie 35t6d) ciąży,

nazywane dalej wcześniakami, które dodatkowo:

● zamieszkują na terenie województwa lubelskiego (wyjątek stanowią przedwcześnie urodzone dzieci

pracowników firmy Sii)

● nie ukończyły 3 roku życia

§3

Zasady zgłaszania udziału

1. Każdy rodzic/opiekun prawny wcześniaka, ubiegający się o wsparcie, przesyła w formie

wiadomości mailowej  na adres kontakt@przedczasem.org następujące dokumenty : 

● Prośba o wsparcie wg załączonego wzoru

● Formularz o stanie zdrowia dziecka wypełniony przez lekarza pediatrę/lekarza rodzinnego

● Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

● Podpisany Regulamin

Druki powyższych dokumentów znajdują się na stronie internetowej



http://www.przedczasem.org/wsparcie-finansowe-dla-wczesniakow/

2. W przypadku niedopełnienia zasad opisanych w poprzednim punkcie tego paragrafu, Fundacja

zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku, bez dalszej weryfikacji.

§4

Zasady kwalifikacji zgłoszeń

1. Zarząd Fundacji rozpatruje wnioski w trakcie naboru wniosków.

2. Nabory odbędą się w 2 terminach od 15.04.2021 do 09.05.2021 oraz 01.08.2021 -31.08.2021

3. Informacja zwrotna na temat przyznanej pomocy będzie udzielona w ciągu maksymalnie 7 dni

roboczych od momentu zakończenia poszczególnych naborów

4. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski dzieci, które do tej pory nie korzystały ze

wsparcia Fundacji w zakresie finansowania wizyt specjalistycznych (lekarskich i terapeutycznych)

§5

Kwestie organizacyjne

1. Decyzję o przyznaniu wsparcia podejmuje komisja składająca się z wybranych członków Zarządu

Fundacji oraz Rady Fundacji.

2. Decyzja zależy od spełnienia kryteriów formalnych określonych w paragrafie 2 i 3 niniejszego

regulaminu

3. Po weryfikacji wniosku, Fundacja skontaktuje się mailowo z rodzicami/opiekunami prawnymi, 

odnośnie decyzji o zakwalifikowanymi do programu.

4. Wysokość udzielonego wsparcia wynosi 1000 zł na dziecko. Fundacja w czasie trwania projektu

udziela wsparcia tylko raz.

5. Zasady oraz terminy i sposób rozliczeń, zostaną wskazane w podpisanym porozumieniu między

http://www.przedczasem.org/wsparcie-finansowe-dla-wczesniakow/


Fundacją a rodzicem/ opiekunem.

§6

Inne

1. Po zakończeniu udziału w programie i zrealizowaniu wsparcia rodzic/ opiekun zobowiązuje się do

przesłania na adres mailowy Fundacji (kontakt@przedczasem.org) krótkiej informacji na temat

udziału w programie, stopnia satysfakcji, zakresu pomocy, osiągniętych rezultatów, itp.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 14.04.2021 r. i w miarę potrzeb będzie aktualizowany.

3. Wszystkie kwestie nieuregulowane w tym regulaminie, będą rozpatrywane indywidualnie.

4. Podpisując regulamin, rodzic/opiekun prawny oświadcza, że wszystkie przekazane dane przekazane

przez niego do Fundacji są prawdziwe.

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

……………………………………………………………………………………….

mailto:kontakt@przedczasem.org

