REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY
PRZEZ FUNDACJĘ SPORT TWOJĄ SZANSĄ
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin przyznawania pomocy przez Fundację Sport Twoją Szansą z siedzibą w Katowicach, przy
ul. Porcelanowej 8, 40-246 Katowice, Numer KRS: 0000500784, adres: ul. Porcelanowa 8 (zwany dalej
„Regulaminem”) określa zasady przyznawania wsparcia dla osób zainteresowanych pomocą Fundacji.
2. Regulamin został opracowany na podstawie Statutu Fundacji Sport Twoją Szansą.
§2
KRYTERIA POMOCY
1. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o uzyskanie pomocy materialnej i rzeczowej w Fundacji są:
a) osoby fizyczne;
b) osoby prawne; oraz
c) podmioty nie posiadające osobowości prawnej,
składające wniosek o pomoc materialną lub rzeczową (dalej łącznie zwani „Wnioskodawcami” lub
każdy z osobna „Wnioskodawcą”).
2. Pomocy udziela się na cele i zasadach określonych w Statucie Fundacji, dokonując oceny m.in. sytuacji
materialnej i życiowej podmiotów ubiegających się o pomoc, ich planów i ambicji sportowych oraz
dotychczasowych osiągnięć sportowych.
3. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu pomocy, Fundacja kieruje się dodatkowo kryterium dochodowym
w kwocie nieprzekraczającej 7.000 zł (siedem tysięcy złotych) na osobę w gospodarstwie domowym po
odliczeniu kosztów utrzymania.
4. Pomoc w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza świadczenie pieniężne lub rzeczowe, przekazywane
przez Fundację na rzecz Wnioskodawców.
§3
PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY
1. Aby ubiegać się o przyznanie pomocy przez Fundację należy wypełnić i przesłać Formularz Zgłoszeniowy za
pośrednictwem strony internetowej http://www.sporttwojaszansa.pl/fundacja-jak_mozemy_ci_pomoc
(dalej „Wniosek”).
2. Wniosek musi pochodzić od osoby ubiegającej się o pomoc, jej opiekuna prawnego lub osoby uprawnionej
do reprezentacji. Fundacja może zażądać przesłania w formie elektronicznej lub tradycyjnej dokumentów
potwierdzających stosowne umocowanie do działania w imieniu i na rzecz innej osoby. Wnioski złożone
Fundacji przez osoby trzecie, nieuprawnione do reprezentacji pozostaną bez rozpoznania.
3. Warunkiem rozpoznania Wniosku będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych Wnioskodawców
ubiegających się o pomoc od Fundacji, w przeciwnym wypadku Fundacja nie przyjmie wniosku do
rozpoznania.
4. Po zgłoszeniu Wniosku Fundacja skontaktuje się w wybrany sposób z Wnioskodawcą celem żądania
przedstawienia przez Wnioskodawcę niezbędnych dokumentów i przekazania ich Fundacji w formie
elektronicznej lub tradycyjnej w zastrzeżonym terminie. Nieprzekazanie dokumentacji przez
Wnioskodawcę w zastrzeżonym terminie skutkuje brakiem przyjęcia Wniosku do rozpoznania.
5. Fundacja ma prawo żądać od Wnioskodawcy dokumentacji zdjęciowej, przedstawiającej wizerunek
Wnioskodawcy, wraz ze zgodą na publikację na stronie internetowej Fundacji oraz partnerów fundacji.
6. W szczególnych wypadkach, w tym ze względu na specyfikę wniosku bądź sposobu udzielania przez
Fundację pomocy w danym wypadku, Fundacja zastrzega sobie prawo szczegółowej weryfikacji

dokumentacji w tym kontaktowania się z odpowiednimi instytucjami, w szczególności MOPS, szpitalami,
itp., oraz żądania uzupełnienia i przedłożenia dodatkowych dokumentów.
7. Na podstawie otrzymanego przez Fundację Wniosku, Rada Honorowa Fundacji weryfikuje zasadność i
celowość złożonego Wniosku oraz możliwość jego wsparcia przez Fundację. Niezbędne dane osób
wytypowanych przez Radę Honorową do udzielenia pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej
partnera Fundacji www.sts.pl, gdzie ostatecznie poprzez głosowanie zostanie wybrana osoba lub osoby,
którym udzielona zostanie pomoc.
8. Z osobą wybraną w sposób opisany w pkt. 5 powyżej, Fundacja podpisze Porozumienie o wsparciu
(„Porozumienie”) zawierające szczegółowy harmonogram i warunki przyznawanej pomocy, przy czym
Porozumienie to może zostać dostosowana do konkretnego przypadku.
9. Przyznane środki finansowe wybrany Wnioskodawca może przeznaczyć wyłącznie na cel określony w
Porozumieniu.
10. Fundacja jest wolna od wszelkich opłat i kosztów związanych z przekazaniem środków finansowych na rzecz
wybranego Wnioskodawcy, za wyjątkiem opłat bankowych, zaś wszystkie zobowiązania publiczno-prawne
związane z zawartym Porozumieniem obciążają wybranego Wnioskodawcę.
11. Sposób realizacji Porozumienia oraz wykorzystania przez Wnioskodawcę dofinansowania może podlegać
merytorycznej i finansowej weryfikacji ze strony Fundacji.
§4
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem
siedziby Fundacji lub pod adresem elektronicznym: kontakt@sporttwojaszansa.pl
2. Fundacja przetwarza takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego,
adres zamieszkania, wykształcenie, telefon kontaktowy, adres mailowy, numer rachunku bankowego,
status materialny Wnioskodawcy oraz stan zdrowia Wnioskodawcy.
3. Dane osobowe Wnioskodawców są gromadzenie / przetwarzane / przechowywane przez Fundację w celu
niezbędnym do wykonania statutowych zadań Fundacji oraz postanowień wskazanych w Regulaminie, tj.
w celu niesienia pomocy osobom uzdolnionym sportowo, którzy ze względu na swoją sytuację materialną
potrzebują wsparcia w celu dalszego rozwoju.
4. Gromadzone / przechowywane / przetwarzane są jedynie dane osobowe podane przez Wnioskodawców
dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić udzielenia pomocy zgodnie z zasadami
przedstawionymi w Regulaminie.
5. Gromadzone / przechowywane / przetwarzane dane podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Zgromadzone dane osobowe Fundacja może gromadzić / przechowywać / przetwarzać
wyłącznie w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań Fundacji, opisanych w niniejszym
Regulaminie
6. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które
jej dotyczą oraz do ich uzupełnienia, poprawiania albo żądania ich usunięcia.
7. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Regulaminie Serwisu,
zawierającego politykę prywatności.
§5
OGRANICZENIE FUNDACJI W ZAKRESIE UDZIELANEJ POMOCY
1. Fundacja nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o udzielenie pożyczek
finansowych.
2. Fundacja nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o spłatę zadłużenia: bankowego,
kredytowego oraz spółdzielni mieszkaniowej.
3. Fundacja nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o spłatę zadłużenia w placówkach
medycznych tj. szpitale, hospicja oraz apteki.

4. Fundacja nie finansuje oraz nie współfinansuje zagranicznych operacji ani rehabilitacji, zakupu sprzętu i
leków poza granicami Polski zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych.
5. Fundacja nie udziela pomocy w zakresie medycyny niekonwencjonalnej.
6. Fundacja nie udziela długoterminowej pomocy finansowej na szeroko pojętą poprawę sytuacji bytowej z
wyłączeniem jednorazowych sytuacji możliwych do udokumentowania, w tym w szczególności
fakturą/rachunkiem przed rozpatrzeniem Wniosku.
7. Fundacja nie udostępnia swojego bankowego konta jak również nie pośredniczy w zakładaniu subkont na
rzecz osób fizycznych czy instytucji.
8. Fundacja nie udziela pomocy wcześniej wybranemu Wnioskodawcy, którzy wykorzystali środki przyznane
w ramach Porozumienia niezgodnie z przeznaczeniem lub odmówili poddania się kontroli w zakresie
zgodności wydatkowania przyznanych środków z celem określonym w zawartym z Fundacją Porozumieniu.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Złożenie Wniosku do Fundacji jest równoznaczne w skutkach prawnych z akceptacją warunków i postanowień
niniejszego Regulaminu.
2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Fundacja uprzednio poinformuje o
treści planowanych zmian przez umieszczenie przez na stronie www.sporttwojaszansa. informacji o
planowanej zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian.
3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej
Fundacji: http://www.sporttwojaszansa.pl
4. Fundacja zastrzega sobie prawo odmowy pomocy chociażby ze złożonego Wniosku i z dokumentacji
ubiegającego się o pomoc wynikało, że wszelkie warunki określone statutem Fundacji i poniższym
Regulaminem zostały spełnione.
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych
niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących
przepisów.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami zawartymi w Porozumieniu i zapisami niniejszego
Regulaminu, stosuje się zapisy zawarte w Porozumieniu.

