Regulamin konkursu
„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021”
Ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2 i konieczność zachowania dystansu społecznego, spowodowały m.in. zawieszenie zajęć
szkolnych i sportowych. Sprzyjało to obniżeniu, a nawet całkowitemu zanikowi aktywności fizycznej
dzieci i młodzieży zarówno w formie indywidualnej, jak i zorganizowanej.
Następstwa biernego, siedzącego trybu życia mogą być groźne dla dzieci i osób w wieku adolescencji,
powodując zwiększenie ryzyka nieprawidłowego rozwoju fizycznego, umysłowego i psychicznego,
a także zwiększenie ryzyka występowania chorób cywilizacyjnych, takich jak otyłość czy cukrzyca
typu II.
Kryzys w branży sportowej, poprzez brak takich wydarzeń jak treningi, turnieje, zawody,
zgrupowania czy obozy sportowe, zwiększył zapaść także w innych działach gospodarki,
np. w turystyce, transporcie czy gastronomii.
W celu przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19 zarówno w sferze zdrowia indywidualnego
i społecznego, a także szeroko rozumianej gospodarki – Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
z siedzibą w Warszawie, postanawia wesprzeć organizację obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.
Środki finansowe przeznaczone na wsparcie obozów sportowych pochodzą ze środków własnych
Fundacji oraz ze środków dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
programu „Sportowe Wakacje+”, w którym Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej pełni funkcję
operatora krajowego.
§1
INFORMACJE WSTĘPNE, ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady udziału w konkursie
„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021”, zwanego dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej z siedzibą w Warszawie
(03-728) przy ul. Targowej 25, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000345434, zwana dalej Fundacją.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach
swojej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu
i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje,
zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej Organizatorami Obozu lub
Organizatorami.

1

4. W ramach Konkursu, Organizatorzy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe organizacji obozów
sportowych, które mają służyć upowszechnianiu i rozwojowi sportu zwane dalej
Dofinansowaniem, przy założeniu że:
a) uczestnikami obozu sportowego mogą być wyłącznie dzieci i młodzież;
b) obóz może być realizowany wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie
od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
c) obóz sportowy może mieć charakter wyjazdowy (tj. prowadzenie szkolenia sportowego
poza stałym miejscem zajęć, łącznie z noclegiem) bądź dochodzeniowy tzw. „półkolonie”
(tj. prowadzenie zajęć sportowych bez wyjazdu, stacjonarnie w tym bez noclegów);
d) obóz musi trwać co najmniej 7 następujących po sobie dni kalendarzowych,
a Dofinansowanie można otrzymać na maksymalnie 10 następujących po sobie dni
obozowych;
e) program obozu musi mieć sportowy charakter, a liczba zajęć stricte sportowych powinna
wynosić co najmniej 2 godziny dziennie;
f) kadra szkoleniowa musi składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia trenera
lub instruktora sportu;
g) w trakcie trwania obozu mogą być organizowane wewnętrzne zawody, turnieje, a także
wycieczki krajoznawcze, wydarzenia kulturalne, itp.;
h) udział środków własnych Organizatora lub środków pochodzących z innych źródeł
finansowania wynosi co najmniej 5% łącznych kosztów obozu;
i) na środki własne Organizatora lub środki pochodzące z innych źródeł finansowania,
o których mowa w lit. g) powyżej, nie mogą składać się środki pochodzące z dotacji
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu;
j) stawka Dofinansowania do obozów wyjazdowych przypadająca na jednego uczestnika nie
może przekroczyć kwoty 100 zł (słownie: sto złotych) za dzień, jednak nie więcej niż
1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za cały okres obozu, z przeznaczeniem wyłącznie
na transport, zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem obiektów, wynagrodzenie
prowadzącego, działania kulturalne i ubezpieczenie;
k) stawka Dofinansowania do obozów sportowych dochodzeniowych przypadająca na
jednego uczestnika nie może przekroczyć kwoty 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)
za dzień, jednak nie więcej niż 500 zł (słownie: pięćset złotych) za cały okres obozu,
z przeznaczeniem wyłącznie na transport, wyżywienie, wynajem obiektów,
wynagrodzenie prowadzącego, działania kulturalne i ubezpieczenie;
l) Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków,
o których mowa w lit. j) lub k) powyżej;
m) Dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu (w trakcie obozu nie
może następować wymiana uczestników);
n) liczba uczestników obozu oraz zasady jego realizacji muszą być zgodne z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa.
5. Obozy sportowe, o Dofinansowanie których ubiegać się będą Organizatorzy, muszą mieć
charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu przez Organizatorów.
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§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Warunkiem udziału w Konkursie ”Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021”, jest złożenie
przez Organizatora poprzez system informatyczny , do którego odnośnik znajduje się na stronie
https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/, wniosku zwanego dalej Wnioskiem
o Dofinansowanie.
2. Wniosek o Dofinansowanie powinien zawierać:
a) szczegółowy program obozu zawierający treści zajęć ukierunkowane na upowszechnianie
sportu wraz z opisem realizacji, liczbą uczestników z ew. podziałem na grupy zajęciowe;
b) szczegółowy opis miejsca realizacji obozu z uwzględnieniem warunków dotyczących
zakwaterowania, wyżywienia uczestników i warunków sanitarnych;
c) opis dostępnej infrastruktury sportowej umożliwiającej realizację zajęć sportowych;
d) opis składu kadry szkoleniowej wraz z opisem uprawnień trenerskich/instruktorskich
i przewidywanym zakresem obowiązków członków kadry szkoleniowej;
e) opis przeprowadzenia zajęć (np. w formie pogadanki, spotkania z zaproszonym gościem)
dot. przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych i zagrożeniom cywilizacyjnym,
a także dotyczących bezpieczeństwa podczas uprawiania sportu;
f) opis innych działań realizowanych w trakcie obozu takich jak wewnętrzne zawody,
turnieje , wycieczki krajoznawcze, wydarzenia kulturalne itp.;
g) opis źródeł finasowania.
3. Do profilu organizacji w generatorze wniosków należy dołączyć odpis KRS lub innego rejestru,
w którym Organizator jest zarejestrowany (ewentualne inne dokumenty poświadczające
sposób reprezentacji Organizatora), z datą wydania nie wcześniejszą niż 3 miesiące.
4. Do formularza Wniosku o Dofinansowanie należy dołączyć:
a) podpisane przez osoby uprawnione sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2020
lub ostatnie zatwierdzone przez organ nadzoru;
b) regulamin uczestnictwa w obozie;
c) szczegółowy budżet kosztów obozu;
d) uzupełniony plik „Uprawnienia kadry szkoleniowej obozu sportowego”;
e) skany dokumentów potwierdzających uprawnienia kadry szkoleniowej.
5. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1, jest
równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu i stanowi zobowiązanie Organizatora
do przestrzegania wszystkich jego postanowień.
6. Organizator ma prawo ubiegać się o dofinasowanie więcej niż jednego obozu, z tym że na każdy
obóz musi złożyć osobny wniosek.
§3
HARMONOGRAM I TERMINY
1. Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 28 maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Nabór wniosków trwa od 28 maja 2021 r. do 31 października 2021 r. lub do wyczerpania
środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu.
3. Wnioski o Dofinasowanie składać można w każdym momencie trwania Konkursu.
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4. W przypadku ubiegania się o refundację kosztów obozu, który odbył się przed dniem złożenia
wniosku, termin składania Wniosku o Dofinansowanie w ramach Konkursu, upływa z dniem
30 czerwca 2021 r.
§4
OCENA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE I WYBÓR LAUREATÓW
1. Wnioski o Dofinansowanie zgłoszone w ramach Konkursu podlegają ocenie formalnej
i merytorycznej.
2. Ocena formalna Wniosków o Dofinansowanie odbywa się w sposób ciągły, zgodnie
z terminami składania wniosków.
3. Ocena formalna Wniosku o Dofinansowanie polega na analizie jego treści w zakresie
kompletności wymaganych informacji i dokumentów oraz ich zgodności z Regulaminem.
W przypadku spełnienia wszystkich wymogów formalnych, Wniosek o Dofinansowanie będzie
podlegał ocenie merytorycznej.
4. Wnioski o Dofinansowanie, które nie spełniają warunków formalnych, w szczególności:
a) gdy Organizator nie jest uprawniony do startowania w Konkursie i/lub
b) Wnioski o Dofinansowanie nie zawierają wymaganej dokumentacji i załączników i/lub
c) obóz nie spełnia warunków określonych w Konkursie,
zostaną odrzucone z przyczyn formalnych, o czym Fundacja zawiadomi Organizatora za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Ocena merytoryczna będzie dokonywana w sposób ciągły przez zespół ekspertów, według
poniższych kryteriów:
a) przygotowanie szkolenia sportowego i programu obozu w kontekście realizacji zadań
państwa w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu dla wszystkich, z uwzględnieniem
historycznego aspektu działań – 40 punktów;
b) zasoby kadrowe i rzeczowe Organizatora oraz dostęp do infrastruktury, wskazujące na
możliwość realizacji obozu/zgrupowania sportowego – 20 punktów;
c) udział w realizacji zadania środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
środków z funduszy UE oraz środków własnych lub pochodzących z innych źródeł –
10 punktów;
d) inicjowanie systematycznej aktywności fizycznej u osób nieaktywnych sportowo –
10 punktów;
e) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów – 10 punktów;
f) zakres wykorzystania w realizacji projektu wolontariuszy – 5 punktów;
g) innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu
w innych środowiskach – 5 punktów.
6. Wnioski o Dofinansowanie, które uzyskają co najmniej 60 punktów w ocenie merytorycznej,
pod warunkiem niewyczerpania środków finansowych przeznaczonych na Konkurs, zostaną
skierowane do realizacji, a z Organizatorami zostaną zawarte umowy darowizny, zwane dalej
Umowami.
7. Ocena Wniosku o Dofinansowanie następuje w terminie 30 dni od daty jego złożenia,
a o wyniku oceny Organizator zostanie poinformowany przez Fundację za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
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8. Fundacja zastrzega, iż termin o którym mowa w ust. 7, może ulec wydłużeniu z uwagi
na konieczność weryfikacji dokumentacji Fundacji przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu, tj. czynności, za wykonanie których Fundacja nie ponosi
odpowiedzialności.
9. Organizator nie ma dostępu do dokumentacji dotyczącej oceny jego Wniosku
o Dofinansowanie na żadnym etapie Konkursu, jak również po jego zakończeniu. Fundacja nie
informuje Organizatora o powodach negatywnej oceny merytorycznej Wniosku
o Dofinansowanie, w jakiejkolwiek formie.
10. Wynik oceny Wniosku o Dofinansowanie przez Fundację jest ostateczny. Regulamin nie
przewiduje procedury odwoławczej. Fundacja nie jest zobowiązana do przedstawiania
i wyjaśniania punktowej oceny wniosków.
11. Pełna lista Organizatorów, którzy otrzymali Dofinansowanie, będzie dostępna w siedzibie
Fundacji.
§5
REALIZACJA PROGRAMU
1. Szczegółowe prawa i obowiązki Fundacji oraz Organizatora w związku z przyznanym
Dofinansowaniem określa Umowa.
2. Kwota Dofinansowania zostanie przekazana przez Fundację na wskazany przez Organizatora
rachunek bankowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy, pod warunkiem posiadania
przez Fundację środków pochodzących z dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu w ramach programu „Sportowe Wakacje+”.
3. Organizator jest zobowiązany do:
a) organizacji obozu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in.
ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz
wytycznymi GIS, MZ i MEN ;
b) przeprowadzenia rekrutacji uczestników obozu;
c) zebrania od uczestników lub opiekunów prawnych uczestników obozu oświadczeń
o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w obozie sportowym i uprawiania
sportu oraz innych oświadczeń wymaganych przepisami prawa1;
d) ubezpieczenia uczestników obozu w zakresie NNW;
e) przeprowadzenia obozu zgodnie z opisem zawartym we wniosku i Umowie.
4. Organizator zobowiązany jest przedstawić w imieniu Fundacji obowiązek informacyjny
dostępny w formularzach wniosków na https://wnioski.fundacjalotto.pl w zakładkach
Oświadczenia i Zgody w stosunku do wszystkich uczestników oraz członków kadry
szkoleniowej, których dane osobowe przekazał w związku z uczestnictwem w obozie,
jednocześnie wskazując siebie jako źródło pochodzenia danych osobowych oraz poinformować
o zakresie przekazanych danych do Fundacji.

1 W przypadku obozu, który odbył się przed dniem złożenia Wniosku o Dofinansowanie, Organizator przekaże Fundacji oświadczenia zgodne
ze wzorem używanym przez Organizatora w związku z organizacją obozu.
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5. Wskazane jest, aby Organizator w miarę możliwości przeprowadził minimum 1 warsztat,
np. w formie prelekcji dla uczestników obozu, na temat przeciwdziałania zjawiskom patologii
społecznych i zagrożeń cywilizacyjnym, a także dotyczących bezpieczeństwa podczas
uprawiania sportu oraz na temat historii polskiego sportu na przykładzie sylwetek polskich
sportowców, takich jak m.in. Halina Konopacka, którzy odznaczali się nie tylko wspaniałymi
osiągnieciami sportowymi, ale także wybitną postawą patriotyczną i działaniami na rzecz
wolności i niepodległości kraju.
6. Fundacja, przez upoważnionych przedstawicieli, ma prawo dokonywać czynności:
a) mających na celu monitorowanie i kontrolę sposobu realizacji obozu, w tym poprzez
niezapowiedziane, doraźne wizje lokalne umożliwiające m.in. sporządzenie dokumentacji
fotograficznej;
b) mających na celu kontrolę sposobu wydatkowania środków Dofinansowania
i dokumentacji związanej z organizacją obozu.
Uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie, Fundacja nabywa z chwilą złożenia przez
Organizatora Wniosku o Dofinansowanie.
7. Organizator jest zobowiązany umożliwić Fundacji przeprowadzenie czynności, o których mowa
w ust. 6, a także zapewnić obecność w trakcie ich przeprowadzania osoby kierującej obozem
i/lub odpowiadającej za finanse i dokumentację Organizatora.
8. Organizator jest w szczególności zobowiązany do prowadzenia przejrzystej ewidencji
księgowej dotyczącej obozu. Zapisy księgowe powinny odzwierciedlać aktualne koszty
dotyczące realizacji obozu z podziałem na koszty finansowane ze środków Dofinansowania
i koszty pozostałe. Organizator jest zobowiązany udostępnić upoważnionym przedstawicielom
Fundacji wszelkie dokumenty i księgi rachunkowe związane z realizacją obozu.
9. O wynikach czynności, o których mowa w ust. 6, Fundacja poinformuje Organizatora,
a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia mające na celu
ich wdrożenie.
10. Organizator jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków
i zaleceń, o których mowa w ust. 9, do ich wdrożenia/wykonania i pisemnego powiadomienia
o tym Fundacji.
11. W przypadku niezastosowania się przez Organizatora do postanowień ust. 10, Fundacja może
zażądać zwrotu części lub całości Dofinansowania.
§6
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OBOZU I ROZLICZENIE KOSZTÓW
1. W terminie określonym w Umowie Organizator jest zobowiązany do złożenia sprawozdania
merytorycznego i finansowego poprzez system informatyczny, do którego odnośnik znajduje
się na stroniehttps://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/.
2. Do sprawozdania należy dołączyć:
a) imienną listę uczestników obozu zawierającą dane osobowe jednoznacznie
identyfikujące uczestnika oraz imię i nazwisko, a także nr telefonu rodzica lub opiekuna
prawnego uczestnika obozu;
b) rozliczenie kosztów organizacji obozu – na formularzu do pobrania z systemu
informatycznego Fundacji;
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c) dowody księgowe dokumentujące wydatki pokrywane ze środków Dofinansowania;
d) 10 szt. zdjęć dokumentujących realizację obozu sportowego z uwzględnieniem miejsc
noclegowych, obiektów sportowych itp.
3. Fundacja ma prawo żądać wszelkich wyjaśnień i uzupełnień w zakresie sporządzonego przez
Organizatora sprawozdania.
4. Fundacja zatwierdza prawidłowo sporządzone sprawozdanie w terminie 30 dni od daty jego
przekazania przez Organizatora. Przy zatwierdzaniu sprawozdania brane będą pod uwagę:
a) terminowość złożenia sprawozdania;
b) zgodność realizacji obozu z warunkami jego realizacji, zawartymi we Wniosku
o Dofinansowanie i Umowie;
c) prawidłowe wykorzystanie Dofinansowania, zgodnie z przeznaczeniem określonym
w Umowie.
5. W przypadku stwierdzenia przez Fundację nieprawidłowości w złożonym sprawozdaniu,
zwłaszcza co do sposobu realizacji obozu i wydatkowania środków Dofinansowania, Fundacja
może odrzucić sprawozdanie i w zależności od stopnia stwierdzonych nieprawidłowości,
pisemnie wezwać Organizatora do zwrotu części lub całości Dofinansowania. Zwrot środków
Dofinansowania następuje na rachunek bankowy Fundacji, w terminie wskazanym
w wezwaniu Fundacji.
6. Organizator jest zobowiązany do zwrotu niewykorzystanych środków Dofinansowania
na rachunek bankowy Fundacji wskazany w Umowie, w terminie zgodnym z terminem złożenia
sprawozdania z realizacji Obozu.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Fundacja.
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://www.fundacjalotto.pl/sportowewakacje/ oraz w siedzibie Fundacji.
3. Umowa może zostać wypowiedziana przez Fundację ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy w trakcie wykonywania Umowy, ze względu na ogłoszenie stanu
nadzwyczajnego (stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej),
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub działania innych sił wyższych oraz związane
z tym ograniczenia, w tym ograniczenia kontaktów bezpośrednich (zachowanie dystansu
społecznego), nie będzie możliwe zrealizowanie Obozu na warunkach wynikających z Umowy.
4. Umowa może być również rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia
okoliczności, za które Fundacja i/lub Organizator nie ponoszą odpowiedzialności, a które
uniemożliwiają wykonanie Umowy. W przypadku, gdy do rozwiązania Umowy dojdzie
po przekazaniu przez Fundację środków Dofinansowania, porozumienie Stron będzie zawierać
zapisy dotyczące zwrotu środków Dofinansowania, z uwzględnieniem postanowień
§ 6 ust. 5 i 6 Regulaminu.
5. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż zmiana nie
spowoduje pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie dla Organizatora. Ponadto,
zmiana Regulaminu może wynikać z okoliczności, które były niemożliwe do przewidzenia
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w chwili jego wprowadzania. Zmieniony Regulamin zostanie niezwłocznie opublikowany
na stronie internetowej https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/.
6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające
lub zakłócające udział Organizatora w Konkursie.
7. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności
nieprawdziwych danych przez Organizatora.

za

szkody

spowodowane

podaniem

8. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny.
9. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Warszawa, dnia 27 maja 2021 r.
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