Regulamin Klubu 440 km po zmianę
Idea Klubu 440 km po zmianę
I.

II.

III.

Klub 440 km po zmianę zrzesza Klubowiczów i Klubowiczki, którym bliska jest idea projektu „440 km po
zmianę” realizowanego przez Fundację Machina Fotografika, (KRS 0000293012, NIP: 6762362704 z siedzibą w
Krakowie, przy ul. Heleny 16,49 30-838 Kraków, adres do korespondencji: Paulińska 2/17, 31-065 Kraków.
Idea projektu „440 km po zmianę”: Idąc 440 km brzegiem Bałtyku - spełniamy marzenia, inspirujemy do
zmiany i wspieramy kobiety z niepełnosprawnością ruchu, aby w pełni uczestniczyły w różnych sferach życia.
Wspólnie z nadmorskimi samorządami i osobami zamieszkującymi Wybrzeże pracujemy nad dostosowaniem
polskich plaż tak, aby były one dostępne dla wszystkich.
Realizacja projektu „440 km po zmianę” odbywa się poprzez takie działania jak:
a) piesza podróż 440 km wzdłuż polskiego wybrzeża latem dzięki której jedna
z kobiet otrzymuje wsparcie (protetyczne, sprzętowe i psychologiczne),
b) organizacje konsultacji społecznych z udziałem różnych grup osób w celu opracowania planów
modernizacji wejść na plaże oraz promocja zasad projektowania uniwersalnego,
c) organizacja warsztatów wzmacniających rozwój kobiet w tym z niepełnosprawnością tak aby były one
aktywne w różnych sferach życia publicznego,
d) organizacja spotkań z Ambasadorkami projektu w celu wzmacniania obecności kobiet z
niepełnosprawnością w różnych obszarach życia
e) realizacja kampanii społecznych, których celem jest wzajemne poznanie się i współpraca osób z
niepełnosprawnością i bez.
f) wydawanie publikacji i materiałów popularyzujących idee projektu i wiedzę na temat życia osób z
niepełnosprawnościami w Polsce oraz zasad projektowania uniwersalnego.

Nabycie członkostwa w Klubie 440 km po zmianę
I.

Przystąpienie do Klubu 440 po zmianę następuje poprzez zgłoszenie drogą elektroniczną za pomocą
formularza umieszczonego na stronie www.440km.pl, lub Facebook.com/Projekt440km oraz wpłacenie
darowizny na konto Fundacji.

II.
III.
IV.
V.

VI.

Kwoty darowizny wpłacone na konto Fundacji Machina Fotografika w ramach nabycia członkowstwa w Klubie
440 km po zmianę mogą wynosić: 4,40 zł, 14,40 zł, 44,40 zł lub więcej.
Po wpłacie i zaksięgowaniu darowizny na koncie Fundacji każda osoba otrzymuje pakiet zawierający:
informacje o projekcie, imienną kartę klubową Klubu 440 po zmianę oraz gadżet projektowy.
Wpłata członkowska zostaje przekazana na wsparcie projektu „440 km po zmianę”.
Dokonując rejestracji w Klubie 440 km po zmianę, osoba wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych wyłącznie na potrzeby
Klubu 440 km po zmianę oraz Fundacji Machina Fotografika – w celach niekomercyjnych.
Klubowiczem_ką Klubu 440 km po zmianę może zostać osoba fizyczna lub osoba reprezentująca instytucję,
firmę lub organizacje. W takim przypadku do imienia i nazwiska klubowicza_ki zostanie dopisana nazwa
własna firmy, instytucji, organizacji.

Cele działania Klubu 440 po zmianę
I.
II.
III.
IV.
V.

Budowanie świadomości społecznej z zakresu form wzmacniania obecności kobiet z niepełnosprawnością w
przestrzeni publicznej.
Promowanie przestrzeni dialogu różnych grup osób opartego na wzajemnej współpracy w atmosferze
szacunku i czułego podejścia do różnorodności.
Wspieranie osób z niepełnosprawnościami, aby w pełni uczestniczyły w życiu społecznym.
Modernizacja polskich plaż zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego tak, aby były one dostępne dla
nas wszystkich.
Promowanie szeroko pojętej oraz stale rozwijającej się idei projektu „440 km po zmianę”.

Prawa Klubowiczy/Klubowiczek
Klubowicze_ki mają prawo do:
I.
II.
III.

Posługiwania się tytułem Klubowicza_ki Klubu 440 po zmianę.
Dołączenia do wyprawy wzdłuż polskiego wybrzeża (informacje na temat trasy dostępne będą na
Facebooku/Projekt 440km i stronie internetowej: www.440km.pl ).
Umieszczanie wypowiedzi oraz zdjęć wyrażających wsparcie dla projektu na stronie Facebookowej projektu
„440 km po zmianę” z użyciem, Instagramie i w mediach społecznościowych z użyciem hasztaga
#projekt440km.

IV.
V.
VI.
VII.

Wybrane materiały opatrzone logo projektu zostaną zamieszczone na stronach zarządzanych przez
organizatorkę projektu i w wydawnictwach projektowych z imiennym podpisem autora_ki.
Uczestnictwa we wszystkich formach aktywności związanych z projektem (koncert, konsultacje, warsztaty itp.).
Uczestnictwa we wszystkich odpłatnych działaniach realizowanych przez Fundację Machina Fotografika z 14
procentową zniżką.
Lista osób należących do Klubu 440 km po zmianie będzie zamieszczona na stronie www.440km.pl.
Każda osoba należąca do Klubu 440 km po zmianę, która jest aktywna w mediach społecznościach jest
proszona o używanie hasztaga projektowego #projekt440km przy każdej informacji dotyczącej projektu.

Działalność Klubu 440 po zmianę
Osoby wchodzące w skład Klubu 440 km po zmianę uczestniczą w propagowaniu idei projektu „440 km po
zmianę” poprzez:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Chodzenie i liczenie kilometrów dla okazania wsparcia dla projektu „440 km po zmianę” w każdym miejscu w
Polsce (aplikacja Endomondo, licznik kilometrów).
Umieszczanie relacji na stronie Facebookowej projektu https://www.facebook.com/Projekt440km
Dołączanie do nadmorskiej wyprawy i wspólne pokonanie trasy 440 km wzdłuż polskiego wybrzeża na
wybranym przez siebie odcinku lub w całości.
Popularyzację idei projektu „440 km po zmianę” w swoim środowisku za pomocą mediów społecznościowych
oraz tak zwanej szeptanki.
Uzyskanie tytułu Długodystansowca_czyni Klubu 440 km po zmianę po przejściu 440 km.
Uczestnictwie w ogólnopolskich zjazdach i innych wydarzeniach organizowanych dla osób zrzeszonych w
Klubie 440 km po zmianę przez Fundację Machina Fotografika.

Utrata Członkowstwa w Klubie
Klubowicz_ka Klubu może zostać wykluczony z Klubu jeżeli:
I.
II.
III.
IV.
V.

Postępuje niezgodnie z wartościami Fundacji Machina Fotografika.
Działa na niekorzyść projektu „440 km po zmianę”.
Działa niezgodnie z regulaminem.
Wysyła niewłaściwe treści na Facebookową stronę projektu „440 km po zmianę”.
Złoży mailową rezygnację z członkowstwa w Klubie 440 km po zmianę.

