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1) Jeśli mamy pełne finansowanie obozu, ponieważ rodzice pokryli wszystkie koszty
uczestnictwa dzieci, to czy powinniśmy składać wniosek o dofinansowanie,
czy o refundację ?
Opisany przypadek nie dotyczy decyzji czy składa się wniosek o refundację czy
dofinansowanie. Wniosek o refundację można złożyć tylko do 30 czerwca 2022 r. jedynie
w przypadku gdy obóz już się odbył lub jest w trakcie realizacji. Jeżeli obóz jest
planowany w późniejszym terminie niż data złożenia wniosku składa się wniosek
o dofinansowanie bez względu na dotychczas pozyskane środki finansowe z innych
źródeł, w tym od rodziców.
2) Jeśli wpłaty rodziców w całości pokrywają koszty obozu, czy otrzymane dofinansowanie
możemy przeznaczyć na statutowe cele organizatora obozu ?
Nie,
dofinasowanie z Fundacji LOTTO musi być w całości przeznaczone na organizację obozu
sportowego zgodnie informacjami wpisanymi we wniosku i załączniku „Szczegółowy
budżet kosztów obozu”. Jeżeli wcześniej zebrane wpłaty od rodziców czy środki
pozyskane z innych źródeł wraz z przyznanym dofinansowaniem przekraczają koszty
obozu to we wniosku należy dokładnie i szczegółowo wypełnić odpowiednią deklarację
o przeznaczeniu nadwyżki środków. Nadwyżka ta pochodząca z wpłat od rodziców czy
pozyskana z innych źródeł może zostać zwrócona rodzicom lub przeznaczona na inne
działania zgodnie z celami statutowymi organizatora obozu.
3) Jak udział wolontariuszy wpływa na ocenę wniosku? Czy jeżeli z jakiegoś powodu
wolontariusze nie będą mogli wziąć udziału w obozie, to czy taka sytuacja wpłynie
na weryfikację oceny wniosku ?
Zgodnie z wytycznymi z MSiT udział wolontariuszy będzie brany pod uwagę przy ocenie
merytorycznej. Jeśli wniosek zostanie oceniony pozytywnie, a z czasem okaże się,
iż zmieniła się liczba wolontariuszy lub wolontariusze w ogóle nie brali w nim udziału,
mimo wcześniejszej deklaracji we wniosku - ocena zostanie skorygowana. W skrajnym
przypadku odjęcie punktów może spowodować brak wymaganej, minimalnej (60) ich
liczby. W takiej sytuacji Fundacja może od wnioskodawcy zażądać zwrotu nawet całości
przyznanego dofinansowania. Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na
poprawny opis udziału wolontariuszy, gdyż może okazać się rozstrzygającym w ocenie
wniosku.
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4) Czy dzieci pochodzenia ukraińskiego bądź białoruskiego mogą brać udział w obozie
sportowym?
Tak, ww. osoby mogą wziąć udział w obozie sportowym.
5) Jeśli nie mamy sprawozdania merytorycznego za rok 2021, to czy możemy przedstawić
sprawozdanie za rok 2020 ?
Jeżeli sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok nie zostało jeszcze zatwierdzone przez
organ nadzoru, proszę załączyć ostatnie zatwierdzone. Jeśli Organizacja nie posiada
sprawozdania merytorycznego, ponieważ nie jest wymagane przez organy nadzorcze lub
Organizacja rozpoczęła działalność w bieżącym roku, to proszę załączyć oświadczenie
o braku sprawozdania podpisane przez osoby wskazane do reprezentacji. Wraz
z oświadczeniem proszę dołączyć informację przedstawiającą najważniejsze działania
Organizacji z 2021 r. Proszę pamiętać, że załączone sprawozdanie musi być podpisane
przez osoby upoważnione oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem.
6) Czy osoba fizyczna np. Jan Kowalski prowadzący działalność gospodarczą może złożyć
wniosek w konkursie ?
Na podstawie § 1 ust. 3 Regulaminu konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022”
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 RP. Inny podmiot, w tym osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą, nie jest uprawniony do udziału w Konkursie.
7) Kto może być uczestnikiem obozu ?
Na podstawie § 1 ust. 4 b) Regulaminu konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO
2022” uczestnikami obozu sportowego mogą być wyłącznie dzieci i młodzież. Uczestnikami
obozu mogą być również dzieci pochodzenia ukraińskiego. Do uczestników obozu
sportowego nie zaliczamy kadry trenerskiej i instruktorów.
8) Jeżeli nastąpiła zmiana w organizacji obozu w stosunku do danych wskazanych we
wniosku, dotycząca terminu i liczby wolontariuszy - co powinniśmy zrobić ?
Wszelkie zmiany w organizacji obozu zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu Konkursu „Sportowe
Wakacje z fundacją LOTTO 2022” podlegają zgłoszeniu do Fundacji, przez system
informatyczny, w którym składany był wniosek, minimum na 3 dni przed zaistnieniem
odstępstwa i wymagają akceptacji Fundacji.

9) Czy dofinasowanie z Fundacji LOTTO może być przeznaczone na wyżywienie
i zakwaterowanie trenerów i instruktorów ?
Dofinansowanie ze środków Fundacji LOTTO może być przeznaczone tylko na
zakwaterowanie i wyżywienie dzieci i młodzieży.

