REGULAMIN ORGANIZACJI KRĘGÓW OPOWIEŚCI PORODOWYCH
I. Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad organizacji Kręgów Opowieści Porodowych.
2. Definicje:
a. Krąg Opowieści Porodowych – niekomercyjna inicjatywa, której celem jest ukazanie
pozytywnego obrazu porodu poprzez opowiadanie historii porodowych w kręgu, zwana
dalej Wydarzeniem, które może zorganizować członkini Stowarzyszenia Doula w Polsce
w dowolnym czasie;
b. Dzień Kręgów Opowieści Porodowych – ogólnopolskie Wydarzenie odbywające się
jednego dnia – raz w roku, w ostatni piątek marca, które może zorganizować dowolna
osoba po zgłoszeniu;
d. Organizator – Stowarzyszenie Doula w Polsce z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej
Organizatorem;
c. Lokalna Organizatorka – lokalna organizatorka Wydarzenia w swojej miejscowości,
zwana dalej Lokalną Organizatorką;
d. Doula – członkini Stowarzyszenia Doula w Polsce, zwana dalej Doulą Zrzeszoną;
e. materiały KOP – wszystkie materiały (w formie elektronicznej) potrzebne do
zorganizowania Wydarzenia tj. logo Wydarzenia, plakat w formie pdf do druku, treść i
instrukcja utworzenia lokalnego wydarzenia na FB oraz treść kontraktu i scenariusz
Wydarzenia, zwane dalej Materiałami;
f. grupa na FB – zamknięta grupa na FB o nazwie Krąg Opowieści Porodowych, która jest
miejscem wzajemnej komunikacji oraz wymiany spostrzeżeń i doświadczeń pomiędzy
wszystkimi Lokalnymi Organizatorkami, zwaną dalej Grupą na FB;
g. Uczestniczki Kręgów – kobiety uczestniczące w Wydarzeniu poprzez udział w
lokalnych Kręgach Opowieści Porodowych, zwane dalej Uczestniczkami Kręgów.
h. Zgłoszenie – wysłanie wskazanych informacji drogą mailową na adres
kop@doula.org.pl .
II. Ogólne zasady organizacji Wydarzenia:
1. Wydarzenie może mieć formę zarówno offline jak i online.
2. Wydarzenie mogą organizować w dowolny dzień roku wszystkie Doule Zrzeszone.
3. W Dzień KOP Wydarzenie mogą organizować wszystkie kobiety, którym bliska jest idea
Wydarzenia.
4. Lokalne Organizatorki zgłaszają chęć zorganizowania Wydarzenia za pośrednictwem
Formularza, w którym jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przez Organizatora oraz otrzymywanie informacji drogą elektroniczną dla potrzeb
niezbędnych do organizacji Kręgów Opowieści Porodowych.

5. Organizator nie odpowiada za dane osobowe zbierane przez Lokalne Organizatorki, w
tym także za utrwalanie i upublicznianie wizerunku uczestników Wydarzenia.
6. Kontakt z Organizatorem wydarzenia możliwy jest za pośrednictwem:
a. wiadomości e-mail na adres: kop@doula.org.pl;
b. wiadomości prywatnej do strony Krąg Opowieści Porodowych na FB
(https://www.facebook.com/KragOpowiesciPorodowych/).

III. Zgłoszenie
1. Zgłoszenia dokonuje się drogą mailową na adres: kop@doula.org.pl.
2. Lokalna Organizatorka ma obowiązek podać w zgłoszeniu:
a. Imię i nazwisko
b. Dane kontaktowe (telefon, mail)
c. Miasto
d. Miejsce wydarzenia (nazwa, adres lub platforma online)
e. Profile social media lub/ i adres strony internetowej Lokalnej Organizatorki, jeśli takie
posiada
f. Informację, że akceptuje Regulamin Organizacji Kręgów Opowieści Porodowych
3. Zapoznać się i zaakceptować Regulamin Organizacji Kręgów Opowieści Porodowych:
a. Akceptacja Regulaminu odbywa się drogą mailową przy zgłoszeniu.
b. Zgłoszenie zawiera zdanie: „Akceptuję Regulamin Organizacji Kręgów Opowieści
Porodowych.”

IV. Obowiązki Organizatora:
1. koordynowanie przedsięwzięcia;
2. prowadzenie profilu Kręgu Opowieści Porodowych na Facebooku;
3. utworzenie zamkniętej grupy na Facebooku o nazwie Krąg Opowieści Porodowych;
4. udostępnienie Lokalnym Organizatorkom kompletu Materiałów:
a. Materiały są udostępniane
•
na stronie doula.org.pl/kregi-porodowe do pobrania,
•
w plikach Grupy na Facebooku,
•
logotyp KOP mailowo jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
b. Materiały obejmują:
•
Sugerowany scenariusz Wydarzenia
•
Kontrakt uczestniczek
•
Instrukcja tworzenia wydarzenia na Facebooku dla kont prywatnych i
fanpage

•
Plakat z okazji Dnia Kręgów Opowieści Porodowych (ostatni piątek
marca)
•
Logotyp KOP
5. Publikowanie raz w miesiącu w mediach społecznościowych Organizatora postu o
zbliżających się Wydarzeniach – dotyczy Kręgów Opowieści Porodowych organizowanych
przez doule zrzeszone w Stowarzyszeniu w inne dni niż Dzień KOP zgłoszonych do 15 dnia
każdego miesiąca. Zgłoszenia przyjęte po 15 dniu miesiąca będą publikowane w kolejnym
poście, o ile ich data się nie przedawni. Publikacja postu odbędzie się najpóźniej 20 dnia
miesiąca.
V. Obowiązki Lokalnej Organizatorki:
1. znalezienie miejsca na organizację Wydarzenie w swojej miejscowości;
2. utworzenie wydarzenia na Facebooku zgodnie z treścią i instrukcją otrzymaną od
Organizatorki, jeśli posiada profil;
3. dołączenie profilu FB Krąg Opowieści Porodowych oraz Stowarzyszenia Doula w Polsce
jako współorganizatora wydarzenia – zgodnie z otrzymaną instrukcją;
4. wysłanie maila na kop@doula.org.pl z linkiem do wydarzenia na Facebooku;
5. lokalna promocja wydarzenia w mediach społecznościowych (np. poprzez zmianę swojego
zdjęcia profilowego na FB na grafikę z logo KOP, udostępnianie informacji na swoim profilu,
stronie www lub lokalnych grupach FB, mailing) oraz offline (np. poprzez drukowanie i
rozwieszanie plakatów, informacja ustna, kontakt z lokalnymi mediami, organizowanie
lokalnych patronatów i/lub sponsorów);
6. wydrukowanie i przygotowanie kontraktu;
7. przygotowanie sali (oprawa muzyczna, wystrój sali w gestii Lokalnej Organizatorki) oraz
uprzątnięcie po spotkaniu. W przypadku, gdy w danym miejscu wymagana jest opłata za
użytkowanie sali, prowadząca może zebrać dobrowolne datki od Uczestniczek na pokrycie
opłaty. Wydarzenie nie może mieć charakteru komercyjnego;
8. Wykonywanie zdjęć jest dobrowolne.
a. Sugerujemy wykonanie zdjęć bez twarzy uczestniczek np. dekoracji Kręgu (o ile taka była
przygotowana) lub/i rąk Uczestniczek Kręgu ułożonych w krąg).
b. Jeśli Lokalna Organizatorka wykonuje zdjęcia bez twarzy, zachęcamy do przesłania ich do
Organizatora do 7 dni po Wydarzeniu wraz z krótką informacją o przebiegu spotkania oraz
liczbą jego uczestniczek. Przesłane zdjęcia bez twarzy uczestniczek zostaną wykorzystane do
celów dokumentujących Wydarzenie, m.in. przez publikację ich w mediach
społecznościowych na profilach Organizatora, a także stronach www Organizatora.
c. Zdjęcia zawierające wizerunki uczestniczek (twarze) nie będą publikowane.

d. Jeśli Lokalna Organizatorka posiada zgody na upublicznienie wizerunku może zrobić to
sama w swoich kanałach medialnych.
e. Stowarzyszenie Doula w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Lokalnych
Organizatorek o udostępnianiu zdjęć z wizerunkami uczestniczek.

VI. Polityka Prywatności
1. Administratorem danych osobowych Lokalnych Organizatorek jest Stowarzyszenie DOULA
w Polsce, ul. Małowiejska 44 w Warszawie.
2. Cel przetwarzania: Stowarzyszenie DOULA w Polsce przetwarza dane osobowe w celu
promocji wydarzeń organizowanych jako Krąg Opowieści Porodowych.
3. Powierzone nam dane osobowe mogą być przekazane następującym kategoriom
odbiorców:
a. wybrani pracownicy Stowarzyszenia Doula w Polsce;
b. uprawnione organy i instytucje państwowe, na ich żądanie, np. prokuraturze, policji,
sądom, urzędom skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych, i innym.
4. Dane pozyskane w związku z promocją wydarzeń przetwarzamy przez okres trwania
wydarzeń.
5. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych:
a. prawo dostępu do swoich danych,
b. prawo do poprawiania swoich danych,
c. prawo do usunięcia danych,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jest jednak konieczne do przyjęcia
zgłoszenia, organizacji i promocji Kręgów Opowieści Porodowych. Odmowa podania danych
osobowych uniemożliwi powyższe działania.
7. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z akceptacją zasad postanowień niniejszej
Polityki Prywatności.

