REGULAMIN PROJEKTU „VERANO DLA DZIECI” „TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ
FUNDACJĘ POLSAT Z PARTNERAMI FUNDACJI”
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§1
Postanowienia ogólne
Fundacja Polsat została powołana m.in. w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie
rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia
inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym (dalej: „Fundacja”). Fundacja
podjęła działania zmierzające do organizacji Turnusów Rehabilitacyjnych na warunkach i zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie (dalej: Regulamin).
Regulamin, określa zasady kwalifikowania i przyznawania dotacji dla dzieci w ramach projektu
VEARNO DLA DZIECI - „Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z Województwa Śląskiego mieszkających w
Rybniku, Pszczynie, Zabrzu i Wodzisławiu Śląskim” (dalej: „Projekt”) realizowanej na podstawie § 10
Statutu Fundacji przy współpracy z Centrum Zdrowia i Relaksu „Verano” Sp. z o.o. zlokalizowanym w
Kołobrzegu, ul. Sikorskiego 8, 78-100 Kołobrzeg, (dalej: „Centrum Zdrowia”).
Zważywszy, że Centrum Zdrowia jako partner Fundacji posiada wszelkie możliwości techniczne i
prawne do realizacji kompleksowych turnusów rehabilitacyjnych z zakresu pulmonologii dziecięcej
dla dzieci z przewlekłymi chorobami dolnych i górnych dróg oddechowych, w tym z mukowiscydozą,
Fundacja zdecydowały wykorzystać potencjał Centrum Zdrowia w ramach realizacji Projektu.
Projekt polega na sfinansowaniu turnusów rehabilitacyjnych z zakresu pulmonologii dziecięcej (dalej
„Turnusy”) dla dzieci z przewlekłymi chorobami dolnych i górnych dróg oddechowych, w tym z
mukowiscydozą (dalej: „Beneficjenci”).
Celem Projektu jest zatrzymanie lub ograniczenie negatywnych skutków schorzenia podstawowego a
także zwiększenie siły i wytrzymałości dzieci, umożliwienie prawidłowego toru rozwoju
fizjologicznego, obniżenie poziomu lęku i depresji związanych zawsze z chorobą przewlekłą oraz
poprawienie kontaktów socjalnych z rówieśnikami.
Pod pojęciem Opiekuna Prawnego należy rozumieć przedstawiciela prawnego Beneficjenta, tj.
rodzica lub innego opiekuna prawnego.
Prawo do świadczeń na podstawie niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie na warunkach i w
formie określonych w Regulaminie.

§2
Zakres przedmiotowy pomocy
1. Zarząd Fundacji na podstawie niniejszego Regulaminu kwalifikuje osoby ubiegające się o pomoc
Fundacji na podstawie procedury opisanej w § 4 Regulaminu.
2. Zarząd Fundacji na podstawie niniejszego Regulaminu udziela pomocy w postaci sfinansowania
Turnusu dla Beneficjenta oraz jednego Opiekuna Prawnego.
3. Przyznana przez Fundację pomoc może być przeznaczona tylko na cel wskazany w § 1 Regulaminu i
nie podlega wymianie na żadne inne świadczenie ani ekwiwalent pieniężny czy rzeczowy.
§3
Obowiązki osób ubiegających się o pomoc Fundacji Polsat
1. Osoby ubiegające się o pomoc i udział w Turnusie zobowiązane są do współpracy z pracownikami
oraz Zarządem Fundacji w zakresie złożenia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej sytuację
uprawniającą do uzyskania pomocy.
2. Zarząd Fundacji ustala stan faktyczny na podstawie następujących dokumentów:
a) pisemnej prośby o udzielnie pomocy złożonej przez Beneficjenta lub Opiekuna Prawnego, według
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu;
b) zaświadczenia potwierdzającego status Beneficjenta,
c) dokumentację medyczną potwierdzającą choroby i schorzenia objęte Projektem,
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d) zgody na przetwarzanie danych osobowych według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
e) Powyżej wskazane dokumenty należy przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego
operatora pocztowego na adres Fundacji Polsat – ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa.
3. Świadome wprowadzenie w błąd Zarządu Fundacji np. co do faktów wskazanych w ust. 2 może
skutkować wstrzymaniem, zmianą decyzji lub koniecznością zwrotu udzielonej pomocy.
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§4
Procedura udzielania pomocy
Fundacja w terminie do dnia 31.08.2021r. ogłasza nabór wniosków w ramach Projektu.
W projekcie mogą wziąć udział jedynie osoby zamieszkujące na terytorium Województwa Śląskiego.
W terminie od 7.07.2021r. do 31.08.2021r. Opiekunowie Prawni mogą składać wnioski w ramach
Projektu.
Procedura przyznania pomocy składa się z następujących etapów:
a) złożenie przez Opiekuna Prawnego, wniosku o udzielenie pomocy do Biura Zarządu Fundacji z
załączoną niezbędną dokumentacją określoną w § 3 ust. 2 Regulaminu,
b) rozpatrzenie przez Zarząd Fundacji wniosku o udzielenie pomocy,
c) podjęcie przez Zarząd decyzji w sprawie udzielenia pomocy,
d) zawiadomienie osoby ubiegającej się o pomoc o decyzji Zarządu dotyczącej udzielenia pomocy,
e) realizacja przyznanych świadczeń.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Fundacji może podjąć decyzję o udzieleniu pomocy
w zakresie o którym mowa w niniejszym Regulaminie z pominięciem procedury określonej w ust. 1
powyżej na podstawie pozyskanej przez Zarząd Fundacji wiedzy o potrzebach potencjalnego
Beneficjenta.
§5
Postanowienia końcowe
Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania otrzymanego świadczenia zgodnie ze złożoną prośbą.
Beneficjent, ubiegając się o pomoc Fundacji, oświadcza w formie pisemnej, iż akceptuje
postanowienia niniejszego Regulaminu i będzie wykonywał z należytą starannością obowiązki
wynikające z Regulaminu.
Od decyzji Zarządu Fundacji nie przysługuje odwołanie. Decyzja Zarządu Fundacji jest ostateczna.
W szczególnych przypadkach nieopisanych w regulaminie Fundacja zastrzega sobie prawo do
udzielania pomocy na zmienionych zasadach.
Fundacja zastrzega sobie prawo do odmówienia pomocy.
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmian
takich może dokonać wyłącznie Zarząd Fundacji.
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