
REGULAMIN PROJEKTU: WSPIERAMY PASJE 

 

§ 1.  Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej “Regulaminem”), określa ogólne warunki 
uczestnictwa w projekcie pod nazwą „Wspieramy Pasje” (zwanym dalej “Projektem”). 

2. Organizatorem Projektu jest - Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-

677), przy ulicy Nabycińskiej 19, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław – Fabryczna , VI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000369746, 

NIP 8942641602, (zwana dalej „Organizatorem”). 

3. Czas trwania projektu obejmuje okres od dnia 
4. Regulamin organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
5. W Projekcie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, w przedziale wiekowym 18-

zdolność do czynności prawnych (zwane dalej „Uczestnikami”). Osoby nie mające 
pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Projekcie pod warunkiem 
uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo 
w Projekcie.  

6. Warunkami uczestnictwa w projekcie i otrzymania dofinansowania są: 
a. Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu, 
b. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji 

Konkursu, 
c. Udostępnienie danych niezbędnych w celu Rozliczenia konkursu, w przypadku 

wygrania nagrody, w szczególności wskazanie adresu na jaki ma zostać 
doręczona nagroda. 

7. Uczestnikami Projektu nie mogą być pracownicy Organizatora lub członkowie ich 
najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej 
i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

 

§ 2. Zasady uczestnictwa w projekcie 

1. Do Projektu zostaną zakwalifikowane wyłącznie poprawne zgłoszenia przesłane 

poprzez formularz na stronie www.korbank.pl/dla-mlodych 

2. Projekt realizowany jest w co miesięcznych edycjach. Pierwsza edycja rozpocznie się w 

kwietniu, a ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 15 dni po zakończeniu miesiąca. 

Szczegółowy program zgłoszeń oraz wyboru Beneficjentów zamieszczony jest w 

Załączniku 1 do tego regulaminu.  

 

§ 3. Zasady udzielania dofinansowania 

1. Dofinansowanie w rozumieniu Regulaminu to wsparcie, świadczenie na rzecz 

Aplikującego.  

31 marca 2017 do dnia 31 grudnia 2019 

46 lat, będące mieszkańcami miast: Wrocław, Radom, Brzeg Dolny, posiadające pełną 

http://www.korbank.pl/dla-mlodych


2. Dofinansowanie może zostać udzielone w formie rzeczowe o kwocie maksymalnej 300 

zł brutto (w zależności od wcześniejszego zgłoszenia)  

3. Podstawą uzyskania dofinansowania jest: 

a. zgłoszenie swojej aplikacji, za pomocą formularza kontaktowego  

b. Pozytywna ocena Komisji Projektowej  

4. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.  

5. Fundacja nie ma obowiązku przechowywania Aplikacji  

6. Aplikanci pretendujący do otrzymania dofinansowania w danym miesiącu, wyłaniani 

są na drodze ocen komisji projektowej.  

7. Decyzje dotyczące przyznania Dofinansowania podejmowane są na podstawie oceny 

Aplikacji przez specjalnie powołaną Komisję.  

8. Informacje o przyznanych Dofinansowaniach podawane są przez Organizatora do 

publicznej wiadomości, np. poprzez stronę www.  

9. Ponadto Aplikanci, wobec których podjęta została pozytywna decyzja Komisji 

Projektowej w sprawie uzyskania Dofinansowania(Beneficjenci) zostaną 

poinformowani o przyznaniu Dofinansowania drogą e-mailową. 

10. Fundacja nie ma obowiązku informowania Aplikantów, wobec których podjęta została 

negatywna decyzja Komisji Projektowej w sprawie uzyskania Dofinansowania.  

 

§ 4.  Procedura przekazywania Dofinansowania 

1. Procedura przekazania Dofinansowania (Procedura) dotyczy sytuacji, w której 

Organizator wdraża następujące czynności w stosunku do Beneficjenta:  

a. Informuje Beneficjenta o pozytywnej decyzji w sprawie uzyskania 

Dofinasowania  

b. Przestawia i uzgadnia warunki Umowy o dofinansowanie (Umowa), dotyczącej 

przekazania Dofinansowania,  

c. Przekazuje Dofinansowanie na podstawie warunków zawartych w Umowie 

podpisanej przez Korbank S.A. i Beneficjenta 

2. Procedura powinna zostać wdrażana przez Organizatora i Beneficjenta w trybie 

niezwłocznym, po podjęciu Uchwały o Dofinansowaniu przez Zarząd Fundacji.  

 

§ 5. Obowiązki Beneficjenta 

1. Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania warunków umowy  

2. Beneficjent zobowiązany jest do informowania i komunikowania o przebiegu pasji, na 

który zostało przyznane dofinansowanie w sposób określony w Umowie. Szczególnie 

ważnym obowiązkiem Beneficjenta jest komunikowanie i informowanie o fakcie, iż 

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Korbank S.A.  

3. Beneficjent zobowiązany jest do zobowiązuje się do dokumentacji zdjęciowej w trakcie 

realizacji swoich pasji, wraz z otrzymanym przedmiotem w terminie określonym 

Umową (Rozliczenie) 



4. Rozlicznie powinno zostać przesłane na adres email: 

magdalena.bienkowska@korbank.pl 

5. W skład rozliczenia wchodzi:  

a. Dokumentacja zdjęciowa z realizacji Projektu  

b. Ewentualnie inne materiały, dokumentujące przebieg Projektu, uzgodnione w 

Umowie pomiędzy Organizatorem a Beneficjentem  

6. Rozliczenia niekompletne, niezgodne z umową, złożone poza terminem przewidzianym 

w Umowie pomiędzy Organizatorem a Beneficjentem nie będą uważane za złożone  

 

  § 6. Ochrona danych osobowych 

1. Uczestnicy, poprzez dokonanie akceptacji treści regulaminu, zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w celu realizacji przez Administratora ich danych osobowych dla 

celów związanych z projektem oraz innych działań niezbędnych do wypełnienia 

obowiązków Organizatora wynikających z niniejszego Regulaminu, na warunkach 

określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2002.101.926 j.t.) – dalej zwaną ustawą.  

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator – - Korbank S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu (kod pocztowy 53-677), przy ulicy Nabycińskiej 19, wpisany do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Wrocław – Fabryczna , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000369746, NIP 8942641602. 

2. Aplikacja jest uzależniona od wyrażenia przez daną osobę zgody na przetwarzanie 

danych osobowych wskazanych w Regulaminie, w celach związanych z realizacją i  

funkcjonowaniem projektu.  

3. Uczestnikowi, na zasadach określonych w ustawie, przysługuje prawo do dostępu do 

treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także ich usunięcia.  

4. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, z 

wyłączeniem podmiotów zajmujących się spedycją materiałów związanych z realizacją 

i funkcjonowaniem projektu. 

5. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane dla celów marketingowych.  

 

§7.  Postanowienia końcowe 

1. Aplikant ma prawo do złożenia swojego zgłoszenia zgodnie z kalendarzem składania 

Aplikacji. 

2. Beneficjent o ponowne dofinansowanie może starać się po upływie 9 miesięcy od 

momentu rozliczenia poprzedniego Dofinansowania. 

3. Wszelkie sprawy wątpliwe i sporne w kwestii interpretacji Regulaminu będą 

rozpatrywane przez Komisję Projektu. 

4. Skierowanie do Organizatora Aplikacji oznacza akceptację przez Aplikanta warunków i 

postanowień Regulaminu.  

mailto:magdalena.bienkowska@korbank.pl


 

 

Załącznik 1 Harmonogram etapów i terminów wyboru Beneficjentów  

Przyjmowanie zgłoszeń Ogłoszenie Beneficjentów 

01.04.2017 – 30.04.2017 Do 15.05.2017 

01.05.2017 – 31.05.2017 Do 15.06.2017 

01.06.2017 – 30.06.2017 Do 14.07.2017 

01.07.2017 – 31.07.2017 Do 16.08.2017 

01.08.2017 – 31.08.2017 Do 15.09.2017 

01.09.2017 – 30.09.2017 Do 15.10.2017 

01.10.2017 – 31.10.2017 Do 15.11.2017 

01.11.2017 – 31.11.2017 Do 15.12.2017 

01.12.2017 – 
 

31.12.2019 Do 15.01.2019


