REGULAMIN UDZIAŁU MECENASÓW I INSTYTUCJI
WSPIERAJĄCYCH W PROJEKCIE
PN. „MECENAS DZIECIĘCYCH TALENTÓW”

§1
Definicje
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Projekcie oznacza to projekt „Mecenas Dziecięcych Talentów”.
2) Organizatorach Projektu oznacza to: Gminę Miejską Kraków oraz Fundację KDM
z siedzibą w Krakowie, ul. Berka Joselewicza 28, 31-031 Kraków, zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000897560, REGON: 388770125,
NIP: 6762596218.
3) Beneficjentach oznacza to: dzieci zakwalifikowane do Projektu, których doskonalenie
talentu zostanie objęte wsparciem finansowym.
4) Mecenasach oznacza to: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, które dobrowolnie przekażą środki finansowe
w kwocie minimum 500,00 zł brutto, tytułem darowizny na rozwój talentów dzieci
zakwalifikowanych do Projektu.
5) Instytucjach Wspierających oznacza to: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które dobrowolnie przekażą środki
finansowe w kwocie mniejszej niż 500,00 zł brutto, tytułem darowizny na rozwój talentów
dzieci zakwalifikowanych do Projektu lub zwolnią rodziców/opiekunów prawnych dziecka
z ponoszenia opłat za udział w zajęciach.
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki i zasady udziału
Mecenasów oraz Instytucji Wspierających w Projekcie.
2. Projekt organizowany jest na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
3. Przed wzięciem udziału w Projekcie Mecenas lub Instytucja Wspierająca powinni
zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w Projekcie jest równoznaczne
z akceptacją Regulaminu.
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§3
Cel Projektu
1. Celem Projektu jest pomoc dzieciom utalentowanym, uczęszczającym do szkół
podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które ze względów
materialnych, bytowych, rodzinnych lub innych nie mogą w pełni rozwijać swoich
uzdolnień, z zastrzeżeniem § 3 ust 5 Regulaminu projektu pn. „Mecenas Dziecięcych
Talentów”.
2. Zaplanowane działania obejmują pokrycie kosztów zajęć dodatkowych, obozów
treningowych, pomocy naukowych i innych dla wybranych, przez Organizatorów,
Beneficjentów Projektu. Możliwe formy wsparcia to:
1) sfinansowanie
lub
współfinansowanie
rocznego
kursu
edukacyjnego
/artystycznego/sportowego w tym m.in. dopłata do obozu zimowego lub letniego,
na których będą rozwijane umiejętności/wiedza dziecka,
2) sfinansowanie lub współfinansowanie okazjonalnych warsztatów tematycznych
podnoszących wiedzę i/lub umiejętności,
3) sfinansowanie lub współfinansowanie uczestnictwa w obozach naukowych
lub sportowych,
4) sfinansowanie lub współfinansowanie zakupu pomocy naukowych, materiałów
edukacyjnych, akcesoriów związanych z doskonaleniem talentu w tym: książki,
pomoce dydaktyczne, sprzęt lub strój sportowy,
5) sfinansowanie lub współfinansowanie innej zaproponowanej, przez rodzica/opiekuna
prawnego dziecka, formy wsparcia jeżeli zostanie to uzasadnione pisemnie i będzie
docelowo służyło rozwojowi talentu wskazanego dziecka, a następnie zostanie
pozytywnie zaopiniowane przez Organizatorów Projektu.
3. Dopuszcza się możliwość udzielenia wsparcia również w przypadku, gdy zajęcia
/warsztaty/lub inne aktywności rozwijające talent dziecka, ze względu na stan zagrożenia
epidemicznego/stan epidemii są realizowane w formie zdalnej lub hybrydowej
(stacjonarnie i zdalnie).
§4
Warunki udziału w Projekcie
1. W Projekcie może wziąć udział każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej, która chce wspierać Beneficjentów
Projektu.
2. Zgłoszenia udziału w Projekcie przyjmowane są przez Organizatorów Projektu.
3. W zależności od wybranej formy udziału w Projekcie, można otrzymać tytuł Mecenasa
lub Instytucji Wspierającej. Warunki współpracy określa § 5 i § 6.
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§5
Warunki uzyskania tytułu Mecenasa
1. Tytuł Mecenasa można uzyskać po wpłaceniu darowizny na rozwój talentów dzieci
zakwalifikowanych do Projektu w kwocie minimum 500,00 zł brutto.
2. Mecenas może objąć indywidualną opieką wybrane dziecko, przeznaczając środki
finansowe na pokrycie kosztów rozwoju jego talentu.
3. Mecenas może przekazać darowiznę na konto Projektu bez wskazania na konkretne
dziecko. Środki uzyskane w ten sposób Organizatorzy Projektu przeznaczą na pomoc
najbardziej potrzebującym Beneficjentom, którzy nie są objęci indywidualnym wsparciem
Mecenasa.
4. Organizatorzy Projektu zapewniają Mecenasom:
1) otrzymanie honorowej statuetki w podziękowaniu za udział w Projekcie,
2) prezentację Mecenasa, w tym logo, na oficjalnych stronach projektu:
www.kkr.krakow.pl w zakładce „Mecenas Dziecięcych Talentów”, na stronie
www.fundacjakdm.pl oraz na wszystkich materiałach promocyjnych projektu,
3) przekazanie informacji na temat rozwoju talentu dziecka oraz potwierdzenie
wykorzystania przekazanych środków finansowych,
4) zaproszenie na spotkania organizowane w ramach Projektu (m.in. grudniowe spotkanie
mikołajkowe oraz czerwcowe spotkanie podsumowujące Projekt),
5) pisemne podziękowanie za włączenie się w Projekt.
5. Mecenasom, pragnącym zachować anonimowość, Organizatorzy Projektu gwarantują
pełną dyskrecję.
§6
Warunki uzyskania tytułu Instytucji Wspierającej
1. Tytuł Instytucji Wspierającej może uzyskać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wesprze projekt kwotą mniejszą
niż 500,00 zł brutto. lub wyrazi zgodę na nieodpłatne uczestnictwo Beneficjentów Projektu
w organizowanych przez siebie zajęciach i zwolni rodziców dzieci z ponoszenia opłat
w tym zakresie.
2. Instytucja Wspierająca otrzymuje od Organizatorów Projektu podziękowania za udział
w Projekcie.
§7
Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy Projektu zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie w trakcie
trwania Projektu.
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2. O wprowadzonych w Regulaminie zmianach Mecenasi/Instytucje Wspierające zostaną
niezwłocznie poinformowani pisemnie w celu podjęcia decyzji o kontynuacji uczestnictwa
w Projekcie.
3. Wszelkie kwestie sporne wynikające ze stosowania Regulaminu będą rozstrzygane
ostatecznie przez Organizatorów Projektu.
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