Mecenas Dziecięcych Talentów – regulamin dla sponsorów

§1
Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem”, określa warunki i zasady udziału
darczyńców w projekcie Mecenas Dziecięcych Talentów, zwanym dalej „Projektem”.
1.2. Organizatorem Projektu jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny oraz
Fundacja Czas Dzieci z siedzibą w Krakowie przy ul. Felicjanek 10/17, której
dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 676-245-2979, organ sprawujący nadzór: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent
Miasta Krakowa, zwani dalej „Organizatorami”.
1.3. Projekt organizowany jest na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
1.4. Przed wzięciem udziału w Projekcie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
Wzięcie udziału w projekcie będzie równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§2
Założenia Projektu
2.1 Celem Projektu jest umożliwienie rozwoju pasji i uzdolnień dzieci z terenu Gminy
Miejskiej Kraków o niewystarczających możliwościach finansowych oraz wyrównywanie
szans edukacyjnych dzieci uczących się w szkołach podstawowych, znajdujących się na
obrzeżach Gminy Miejskiej Kraków.
2.2. Zaplanowane działania obejmują pokrycie kosztów zajęć dodatkowych, obozów
treningowych i pomocy naukowych dla wybranych przez Organizatorów Podopiecznych
Projektu.

§3
Warunki uczestnictwa w Projekcie
3.1. Uczestnikiem akcji może być każda osoba prywatna, firma lub inna jednostka która
zaakceptowała niniejszy Regulamin.
3.2. Zgłoszenia udziału w Projekcie przyjmowane są przez Organizatorów.
3.3. W zależności od wybranej formy uczestnictwa w Projekcie, Uczestnik może otrzymać
tytuł Mecenasa lub Instytucji Wspierającej. Warunki współpracy określa § 4 i 5.

§4
Warunki uzyskania tytułu Mecenasa
4.1. Tytuł Mecenasa może uzyskać każdy Uczestnik Projektu, który złoży dotację
o minimalnej wartości 500 PLN.
4.2. Mecenas może objąć indywidualną opieką wybranego Podopiecznego, przeznaczając
środki finansowe na pokrycie kosztów rozwoju jego talentu. Po konsultacjach dotyczących
wysokości ofiarowanej kwoty, Mecenas przekazuje darowiznę na konto Projektu, ze
wskazaniem na wybranego Podopiecznego.
4.3. Mecenas może przekazać darowiznę na konto Projektu bez wskazania na konkretnego
Podopiecznego. Środki uzyskane w ten sposób Organizatorzy przeznaczą na pomoc
najbardziej potrzebującym Podopiecznym, którzy nie posiadają indywidualnego Mecenasa.
4.4. W podziękowaniu za uczestnictwo w Projekcie, Mecenasi otrzymują od Organizatorów
honorową statuetkę oraz dodatkowe świadczenia:

a)

prezentacja

Mecenasów

na

oficjalnej

stronie

projektu

www.sprawyspoleczne.krakow.pl w zakładce „Nasi mecenasi” oraz na stronie
www.mdt.czasdzieci.pl przy informacjach o projekcie i na portalu www.czasdzieci.pl
w artykułach promujących projekt;
b)

umieszczenie logo instytucji na materiałach promocyjnych projektu;

c)

przekazanie dokumentacji rozwoju talentu mecenasom, którzy wzięli w opiekę dane
dziecko, potwierdzenie wykorzystania przekazanych funduszy w odpowiedni sposób;

d)

zaproszenie na spotkania organizowane w ramach projektu (m.in. grudniowe
spotkanie mikołajkowe oraz czerwcowe spotkanie podsumowujące projekt);

e)

pisemne podziękowania za włączenie się w projekt złożone na ręce sponsorów od
władz Miasta.

4.5. Mecenasom pragnącym zachować anonimowość Organizatorzy gwarantują pełną
dyskrecję.

§5
Warunku uzyskania tytułu Instytucji Wspierającej
5.1. Tytuł Instytucji Wspierającej może otrzymać instytucja, która zgodzi się na nieodpłatne
uczestnictwo Podopiecznych w organizowanych przez siebie zajęciach lub sponsor, który
wesprze projekt kwotą mniejszą niż 500 PLN.
5.2. Instytucja Wspierająca otrzymuje od Organizatorów podziękowania za uczestnictwo
w Projekcie.

§6
Postanowienia końcowe
6.1. Organizatorzy Projektu uprawnieni są do dokonania zmian regulaminu w czasie trwania
akcji. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na stronie internetowej akcji.
6.2. Wszelkie kwestie sporne wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu będą
rozstrzygane ostatecznie przez Organizatorów.

