
FUNDACJA DORASTAJ Z NAMI 

 

REGULAMIN  

PROGRAMU EDUKACJA PRZEZ SPORT 

Program Edukacja przez Sport ma na celu wspieranie należytej kondycji 

psychofizycznej podopiecznych Fundacji Dorastaj z nami oraz wsparcie ich 

rozwoju poprzez sport. Chcemy wspierać rozwój pasji sportowej już od 

najmłodszych lat oraz zachęcać do regularnej aktywności fizycznej. Program 

będzie również wsparciem dla Podopiecznych, którzy są uzdolnieni sportowo         

i na co dzień trenują w różnych dziedzinach sportu oraz osiągają wysokie wyniki, 

biorą udział w turniejach i rozgrywkach sportowych. 

Program powstał w odpowiedzi na ograniczoną aktywność fizyczną dzieci               

i młodzieży w okresie pandemii Covid-19, co skutkuje pogorszeniem 

samopoczucia, problemami z nauką i zdrowiem. 

Zadaniem Programu  jest wywarcie długoterminowego, pozytywnego wpływu na 

proces dojrzewania młodych ludzi – poprawa ich kondycji psychofizycznej             

i intelektualnej. 

Uprawianie sportu przez Podopiecznych ma za zadanie wzmocnić ich zdrowie 

psychiczne i fizyczne, zwiększyć wydolność organizmu (także umysłową) oraz 

uczyć dyscypliny i uczciwego współzawodnictwa. 

 

 

 

 

Warszawa styczeń 2022 



§1. 

Definicje 

 

1. Regulamin – niniejszy dokument, będący Regulaminem Programu 

Edukacja przez Sport; 

2. Fundacja – Fundację Dorastaj z Nami z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Ogrodowej 7, 00-893 Warszawa, wpisaną do rejestru Stowarzyszeń, Innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000361265, nr REGON: 142499736, NIP: 525-248-72-28,  

3. Formy Wsparcia – działania, dzięki którym Podopieczny może uzyskać 

środki od Fundacji;  refundację. 

4. Podopieczny – osoba spełniająca przesłanki opisane w pkt. 2.1. lub 2.2. 

Statutu Fundacji, która uzyskała Decyzję o przyznaniu pomocy i podpisała 

z Fundacją Umowę. 

5. Pomoc – udzielana Podopiecznym szeroko pojęta pomoc społeczna 

Fundacji, w tym współfinansowanie przez Fundację w ramach jej działalności 

statutowej wydatków na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych 

Podopiecznych, przyznawana na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie oraz w Umowie, w tym w szczególności poprzez Formy 

Wsparcia. 

§2. 

Zasady ogólne 

1. Pomoc udzielana w ramach Programu Edukacja przez sport jest Formą 

Wsparcia odrębną od ogólnych zasad przyznawania pomocy ujętych w 

Regulaminie Przyznawania Pomocy przez Fundację Dorastaj z nami. 

Program Edukacja przez sport jest uzupełnieniem programów oferowanych 

przez Fundację Dorastaj z Nami.  

2. Każdy Podopieczny Fundacji, który spełnia warunki określone w Regulaminie 

Pomocy – czyli ma podpisaną umowę i oświadczenie o kontynuowaniu 

współpracy, ma prawo do skorzystania ze wsparcia w ramach Programu 

Edukacja przez Sport. 

3. Pomoc przyznawana jest Podopiecznym, którzy wydatkują środki na cele 

sportowe oraz prześlą faktury do systemu CRM do katalogu nazwanego 

Edukacja przez sport oraz prześlą oryginały faktur pocztą na adres Fundacji. 

4. Wysokość pomocy należnej każdemu uczestnikowi Programu Edukacja 

przez Sport w danym roku szkolnym uzależniona jest od środków 

pozyskanych od Partnerów (darczyńców) Fundacji i będzie w ramach tych 

środków corocznie określana Uchwałą Zarządu. W przypadku, w którym w 

trakcie roku szkolnego budżet Programu Edukacja przez Sport ulegnie 

zwiększeniu, fakt ten również zostanie potwierdzony uchwałą Zarządu 

Fundacji.   



5. Podopieczni będą informowani o wysokości udzielonego im wsparcia 

mailowo, na wskazany w Umowie o przyznanie Pomocy z Fundacją   adres 

mailowy oraz będą mogli na bieżąco śledzić stan dostępnych dla nich 

środków w  systemie CRM. 

6. Kwota pomocy przyznana Podopiecznemu w na dany rok szkolny, musi 

zostać przez niego wykorzystania w tym roku szkolnym. 

 

§3. 

Zasady refundacji 

 

1. Pomoc udzielana w ramach Programu Edukacja przez Sport obejmuje 

współfinansowanie kosztów związanych z aktywnością fizyczną, a w 

szczególności: 

1.1. Opłat za udział w zawodach sportowych; 

1.2. Opłat za treningi,  zajęcia sportowe w szkole oraz poza szkołą;  

1.3. Kosztów sprzętu niezbędny do uprawiania sportu – np. mat do 

ćwiczeń w domu, piłek, skakanek, rakiet do tenisa, łyżew, hantli, 

gum do rozciągania,  rolek, nart z butami, gogli itp.. 

1.4. Odzieży i obuwia sportowego; 

1.5. Karnetów na basen, siłownię etc.; 

1.6. Uczestnictwa w obozach sportowych; 

1.7. Innych kosztów związanych z uprawianiem sportu 

 

2. Uczestnik Programu Edukacja przez Sport, na prośbę Fundacji przedstawi 

pisemny opis swoich dokonań sportowych i wpływu sportu na jego życie.   

3. W szczególnych przypadkach, gdy Podopieczny osiąga wysokie wyniki w 

sporcie, bierze udział w zorganizowanych przedsięwzięciach o charakterze 

sportowym, w tym w turniejach i rozgrywkach sportowych na poziomie 

gminnym lub dzielnicowym może ubiegać się o dodatkowe środki na 

konkretny, szczegółowo opisany i udokumentowany cel. Taka dodatkowa 

forma pomocy w ramach Programu Edukacja przez Sport może zostać 

Podopiecznemu przyznana uchwałą Zarządu Fundacji, pod warunkiem złożenia 

podania do Zarządu, udokumentowania swoich osiągnięć oraz posiadania przez 

Fundację środków w ramach Programu Edukacja przez Sport i z zastrzeżeniem 

ograniczeń wynikających z zasad przyznawania Pomocy przez fundację 

Dorastaj z Nami. 

 

§4. 

Procedura refinansowania 

 

1. Fundacja w ramach Programu Edukacja przez Sport może finansować 100% 

udokumentowanych kosztów poniesionych przez Podopiecznych w ramach 

ich aktywności sportowej, do wysokości udzielonego Podopiecznemu w 

danym roku szkolnym wsparcia. 

2. Refundacja środków odbywać się będzie  na podstawie imiennych faktur lub 

rachunków dotyczących świadczeń (produktów lub usług) nabytych na rzecz 

lub przez danego Podopiecznego. Dla uniknięcia wątpliwości faktury lub 



rachunki powinny być wystawione na Podopiecznych oraz opiekunów 

prawnych Podopiecznych. 

3. Zwrot kosztów będzie się odbywał w kwocie brutto na konto bankowe 

Podopiecznego lub jego opiekuna prawnego wskazane we Wniosku lub 

bezpośrednio na rachunek bankowy dostawcy świadczeń (produktów lub 

usług) wskazane na fakturze, w ciągu 30 dni od ich dostarczenia do 

Fundacji. 

§5. 

Wstrzymacie lub cofnięcie Pomocy 

 

1. Zarząd Fundacji ma prawo podjąć decyzję o wstrzymaniu lub cofnięciu 

całości bądź części Pomocy w przypadku gdy: 

1.1. Opiekun prawny poproszony o opisanie dokonań Podopiecznego Fundacji 

nie przedstawi opisu o którym mowa w §3 pkt 3 Regulaminu programu 

Edukacja przez sport; 

1.2. Fundacja uzyska wiarygodne informacje dotyczące nieprawidłowości 

przy korzystaniu z Pomocy lub nieprawdziwości danych zawartych we 

Wniosku lub w Informacji o zamiarze kontynuowania korzystania z 

Pomocy lub w załącznikach do tych dokumentów, 

1.3. Sytuacja materialna lub życiowa Podopiecznego ulegnie zmianie, w ten 

sposób, że Podopieczny nie będzie już spełniał kryteriów Pomocy, 

1.4. Podopieczny przerwie naukę (w przypadku Podopiecznych, którzy 

ukończyli 18. rok życia). 

1.5. Wstrzymanie lub cofnięcie części bądź całości Pomocy następuje w 

drodze decyzji Zarządu Fundacji, od której nie przysługuje odwołanie. 

2. W razie wydania przez Zarząd Fundacji decyzji o cofnięciu pomocy 

Podopieczny zobowiązany jest zwrócić otrzymaną Pomoc w kwocie i terminie 

określonym w ww. decyzji Zarządu Fundacji.  

 

§6. 

Postanowienia końcowe 

 

1. W przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji Finansowej Fundacji 

Dorastaj z Nami, Fundacja zastrzega sobie prawo do zawieszenia na czas 

nieokreślony programu Edukacja przez Sport. W takim przypadku 

Podopiecznym nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z udzielaną 

w ramach Programu pomocą. 

2. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są na podstawie uchwały 

Zarządu Fundacji. Zmiany obowiązują od dnia publikacji zmienionej treści 

regulaminu na stronie internetowej Fundacji. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia Uchwały Rady Fundacji.   


