REGULAMIN KONKURSU FUNDACJI ING DZIECIOM
NA TURNUS KOLONIJNY W RAMACH PROGRAMU „TURNUSY UŚMIECHU”

§1
Postanowienia ogólne
1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają, co następuje:
1) Wnioskodawca – podmiot, który składa wniosek konkursowy i spełnia warunki
udziału w Konkursie. Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa (fundacja,
stowarzyszenie) oraz jednostka samorządu terytorialnego (np. ośrodek pomocy
społecznej, szkoła), które realizują działania w zakresie prowadzenia placówek
opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dzieci i młodzieży lub opiekują
się stałą grupą dzieci (w szczególności świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne,
ogniska wychowawcze, domy dziecka i inne placówki edukacyjne i wychowawcze,
pracujące z dziećmi i młodzieżą ze środowisk niezamożnych). W żadnym
przypadku Wnioskodawcą nie może być jednostka ani organizacja,
która uczestniczyła w turnusach organizowanych przez Fundację ING Dzieciom
w latach 2016 –2018 i/lub została zakwalifikowana do udziału w innym Turnusie
Uśmiechu w roku 2019;
2) Turnus – bezpłatny dwunastodniowy profilowany pobyt dzieci i młodzieży
organizowany w ramach programu Fundacji ING Dzieciom „Turnusy Uśmiechu”
w Wiśle przy ul. 11 Listopada 12;
3) Komisja – powołana przez Fundację Komisja Konkursu oceniająca wnioski;
4) Konkurs – Konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;
5) Organizator – Fundacja ING Dzieciom;
6) Pomysł turnusu kolonijnego – autorski projekt przeprowadzenia Turnusu Uśmiechu
opisany przez Wnioskodawcę realizowany na rzecz dzieci i/lub młodzieży w wieku
od 8 do 16 lat;
7) Regulamin – niniejszy Regulamin;
8) Uczestnicy Turnusu Uśmiechu – dzieci, młodzież w wieku od 8 do 16 lat oraz
opiekująca się nimi kadra pedagogiczno-wychowawcza uczestnicząca w turnusie
i posiadająca wymagane kwalifikacje;
9) Wniosek – wypełniony elektronicznie i przesłany w terminie przyjmowania
wniosków poprzez formularz wniosków online formularz wniosku zgodny
z Załącznikiem Nr 1 i składany przez Wnioskodawcę do Organizatora w sprawie
realizacji pomysłu turnusu kolonijnego w ośrodku Fundacji ING Dzieciom.
2. Konkurs na pomysł turnusu kolonijnego organizowany jest przez Fundację w ramach
programu – Turnusy Uśmiechu.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu.
§2
Organizator
Organizatorem Konkursu jest Fundacja ING Dzieciom z siedzibą w Wiśle (43-460) przy ul. 11
Listopada 12, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Strona 1 z 6

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103267, nr NIP 547-162-35-65, adres
elektroniczny fundacja@ingdzieciom.pl i numer telefonu (33) 855-22-83 lub (33)812-69-95.
§3
Cel Konkursu
Zgodnie z misją wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży, celem Konkursu jest
realizacja pomysłów na bezpłatne turnusy kolonijne dla dzieci i młodzieży ze środowisk
niezamożnych, które:
1)
przyczyniają się do rozwijania umiejętności społecznych oraz kształtują właściwe
postawy społeczne dzieci i młodzieży,
2)
przyczyniają się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży,
3)
wpływają na usamodzielnienie się dzieci i młodzieży,
4)
promują aktywność społeczną dzieci i młodzieży oraz kadry wychowawczej.

1.

2.
3.

4.

§4
Czas i miejsce Konkursu oraz turnusu kolonijnego
Konkurs jest ogłaszany na stronie www.ingdzieciom.pl i trwa od 1 lutego 2019 roku do
26 lutego 2019 roku do godz. 12:00. W tym terminie Wnioskodawcy mogą zgłaszać
Wnioski wraz z wszystkimi wymaganymi informacjami lub dokumentami.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 15 marca 2019r.
Turnusy realizowane są w następujących terminach:
1) od 22 lipca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r.,
2) od 3 sierpnia 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r.,
3) od 16 sierpnia 2019 r. do 27 sierpnia 2019 r.
Miejscem organizacji Turnusów Uśmiechu jest ośrodek Fundacji ING Dzieciom, 43-460
Wisła, ul. 11 Listopada 12.

§5
Warunki uczestnictwa w Konkursie
W Konkursie mogą uczestniczyć Wnioskodawcy, którzy:
1) spełniają wymogi definicji Wnioskodawcy przewidziane Regulaminem,
2) są uprawnieni do złożenia wniosku w ramach jednostki lub organizacji mogącej być
Wnioskodawcą w imieniu osoby prawnej tworzącej daną jednostkę lub organizację,
3) których działalność jest zgodna z celami Konkursu, oraz zgodna z celami
statutowymi Fundacji,
4) którzy złożą elektronicznie Wniosek zgodny z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu
w terminie określonym w § 4 ust. 1,
5) których Wniosek będzie zawierał wszystkie informacje lub dokumenty wymagane
przez Regulamin,
6) którzy złożą tylko jeden Wniosek i spełnią wszystkie warunki przewidziane
Regulaminem.
§6
Przebieg Konkursu, wymogi składania Wniosków oraz zasady przyznawania nagród
1. Konkurs ogłaszany jest na stronie Fundacji ING Dzieciom pod adresem
www.ingdzieciom.pl od dnia 1 lutego 2019 r.
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2. Zgłoszenie Pomysłu na turnus kolonijny do Konkursu odbywa się wyłącznie w formie

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

1.

2.

elektronicznej, za pomocą elektronicznego formularza Wniosku wraz z załącznikami
w formacie doc, rtf, pdf, zip, jpg. Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.
Wniosek składa Wnioskodawca (Wzór Wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).
Wniosek powinien zawierać dane Wnioskodawcy, dane koordynatora turnusu,
charakterystykę Wnioskodawcy, jego podopiecznych i środowiska lokalnego,
preferowane dwa terminy organizacji turnusu, opis grupy Uczestników turnusu, kryteria
i sposób rekrutacji Uczestników na turnus, szczegółowy opis planowanych działań,
zmierzających do osiągnięcia założonego celu.
Do Wniosku powinny być załączone:
1) Statut Wnioskodawcy lub inny dokument zawierający/opisujący cele
Wnioskodawcy;
2) Zaświadczenie OPS lub oświadczenie Wnioskodawcy, dotyczące ogólnej sytuacji
materialnej grupy Uczestników turnusu;
3) Harmonogram turnusu wraz z opisem kwalifikacji kadry;
4) Zdjęcie/zdjęcia pracy plastycznej, technicznej lub praca multimedialna obrazująca
zaangażowanie dzieci w przygotowanie programu turnusu;
Wnioskodawca może złożyć jeden Wniosek.
Wnioski przyjmowane są w wersji elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionego
formularza Wniosku w terminie od 1 lutego 2019 r. do 26 lutego 2019 roku do godziny
12:00.
W konkursie przyznaje się 3 (trzy) nagrody. Decyzja o przyznaniu nagród zależy tylko od
Komisji. Rozpatrzenie wniosków przez Komisję i przyznanie trzech nagród dla trzech
zwycięzców nastąpi do dnia 15 marca 2019 roku.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 15 marca 2019 roku na stronie
www.ingdzieciom.pl.
Zwycięzcy Konkursu zostaną również poinformowani poprzez indywidualną wiadomość
email przesłaną na skrzynkę kontaktową podaną we Wniosku.
§7
Kryteria oceny wniosków przez Komisję
Przy ocenie Wniosków Komisja będzie brać pod uwagę:
1) zgodność pomysłu na turnus z celami Konkursu;
2) zgodność celów statutowych Wnioskodawcy z celami statutowymi Fundacji ING
Dzieciom;
3) autorski charakter pomysłu.
Przy ocenie projektów turnusu Komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:
1) Trafność diagnozy potrzeb, możliwości poprawy sytuacji dzieci uczestniczących
w turnusie w wyniku przeprowadzenia poszczególnych działań podczas turnusu;
2) Innowacyjność metod pracy z daną grupą,
3) Zaangażowanie i wkład pracy kadry wychowawczej Wnioskodawcy;
4) Zaangażowanie Uczestników turnusu np. dzieci, rodziców, opiekunów
w przygotowanie i realizację turnusu;
5) Racjonalność projektu turnusu i jego adekwatność do potrzeb grupy oraz
planowanych działań,
6) Dobre zaplanowanie działań - na ile projekt turnusu jest dobrze zaplanowany
i możliwy do wykonania.
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§8
Komisja Konkursowa
Nad przebiegiem Konkursu nadzór sprawuje Komisja.
W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Fundacji ING Dzieciom w liczbie 3 (trzech) osób.
Komisja ocenia złożone przez Wnioskodawców Wnioski z punktu widzenia zgodności z
celami Konkursu i kryteriami oceny projektów turnusów, opisanymi w Regulaminie.
W celu weryfikacji danych zawartych we Wniosku członkowie Komisji mogą kontaktować
się z Wnioskodawcą i koordynatorem bezpośrednio.
Ostateczne wyłonienie zwycięskich projektów oraz terminy ich realizacji zależne są
wyłącznie od oceny Komisji.
Komisja przyznaje zwycięzcom Turnusy Uśmiechu z dostosowanym programem
dydaktyczno-wychowawczym, umożliwiającym realizację głównego celu projektu.
Komisja ma prawo do nieprzyznania nagród.
Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługują od niej odwołania.

§9
Nagrody
1. W Konkursie przyznawane są 3 (trzy) nagrody. Każda z trzech nagród polega na pokryciu
kosztów organizacji jednego turnusu kolonijnego dla 50-cio osobowej grupy dzieci i
młodzieży wraz z kadrą wychowawczą, które odbędą się w ośrodku Fundacji ING Dzieciom
w Wiśle (43-460), przy ul. 11 Listopada 12 na koszt Fundacji ING Dzieciom, w
następujących terminach:
1) od 22 lipca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r.,
2) od 3 sierpnia 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r.,
3) od 16 sierpnia 2019 r. do 27 sierpnia 2019 r.
2. Jeden wnioskodawca może otrzymać jedną nagrodę.

1.
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3.

4.

§10
Realizacja turnusów
Za opiekę nad dziećmi podczas Turnusu odpowiedziany jest wyłącznie Wnioskodawca.
Realizacja zwycięskich turnusów odbywa się od 22 lipca 2019 roku do 27 sierpnia 2019
roku, w terminach wskazanych we wnioskach, o ile to będzie zgodne z decyzją Komisji.
W szczególnych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na zmianę terminu
realizacji turnusu na podstawie pisemnej, uzasadnionej prośby skierowanej do Fundacji za
pośrednictwem poczty email.
Realizacja turnusu odbywa się po:
1) podpisaniu przez Wnioskodawcę porozumienia dotyczącego warunków organizacji
Turnusu Uśmiechu (wzór porozumienia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu);
2) złożeniu przez Wnioskodawcę pełnej dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje i
uprawnienia kadry wychowawczej, zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji
Narodowej w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
3) złożeniu przez Uczestników turnusu / opiekunów prawnych podpisanych kart
kwalifikacyjnych Uczestników (wzór karty kwalifikacyjnej Uczestnika turnusu
kolonijnego stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu),
4) złożeniu przez Uczestników turnusu / opiekunów prawnych podpisanych regulaminów
Uczestników turnusu kolonijnego (Regulamin Uczestników turnusu kolonijnego
stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu).
Strona 4 z 6

5. Za realizację Turnusu zgodnie z opisem zawartym we Wniosku odpowiedzialny jest
Koordynator turnusu. Wspierają go wszyscy wychowawcy uczestniczący w turnusie, przy
czym Koordynator turnusu reprezentuje projekt przed Wnioskodawcą i Organizatorem.
6. Koordynator turnusu jako przedstawiciel Wnioskodawcy w szczególności odpowiedzialny
jest za:
1) realizację pomysłu turnusu zgodnie z przedstawionym Wnioskiem;
2) zapoznanie Uczestników turnusu oraz opiekunów prawnych z Regulaminem
Uczestników turnusu kolonijnego;
3) współpracę z Wnioskodawcą;
4) współpracę z Organizatorem;
5) uzyskanie od Uczestników podpisanych kart kwalifikacyjnych i Regulaminów
Uczestników turnusu kolonijnego, o których mowa w pkt 4;
6) udział Uczestników w ewaluacji turnusu prowadzanej przez lub na zlecenie
Organizatora;
7) przygotowanie pisemnego podsumowania turnusu, w tym opisu zrealizowanych
działań i osiągniętych rezultatów oraz jego złożenie Organizatorowi w ostatnim dniu
turnusu.
7. Zgłaszając projekt turnusu, Wnioskodawca i wszyscy Uczestnicy turnusu potwierdzają
akceptację niniejszego Regulaminu.
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§11
Dane osobowe
Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby Konkursu jest Organizator.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu,
na zasadach określonych w Regulaminie. Dane mogą być przekazywane podmiotom
uprawnionym na mocy przepisów prawa.
Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych, zmiany oraz żądania
zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych na potrzeby
Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Wskazanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.
Prawa Uczestników Turnusu Uśmiechu i pozostałe informacje wymagane prawem
o danych osobowych zostały podane w odrębnej informacji o danych osobowych, która
jest załącznikiem karty kwalifikacyjnej lub na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

§12
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach
hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.)
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
Informacje zawarte w jakichkolwiek innych materiałach mają wyłącznie charakter
pomocniczy.
3. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
1) Wzór wniosku;
2) Wzór porozumienia;
3) Wzór karty kwalifikacyjnej Uczestnika turnusu kolonijnego;
4) Regulamin Uczestników turnusu kolonijnego.
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4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez naruszenia prawa
podmiotów uczestniczących w Konkursie.

Wisła, 1 lutego 2019 roku
Treść Regulaminu zmieniona w § 1 ppkt. 1.2 i § 3, Wisła 5 lutego 2019 roku
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