REGULAMIN PROJEKTU - „CHARYTATYWNY DANCE MARATON”

1. CHARYTATYWNY DANCE MARATON (w skrócie CHDM) mogą realizować szkoły,
przedszkola, uczelnie, koła studenckie z całej Polski. Uczestnikami CHDM są uczniowie,
przedszkolaki, studenci.
2. Ideą projektu jest aktywność ruchowa poprzez taniec doceniona przez Darczyńców
pozyskanych przez uczestników Charytatywnego Dance Maratonu.
3. Darczyńców pozyskują uczestnicy projektu CHDM czyli uczniowie, przedszkolaki, studenci.
4. Cały dochód z CHDM zostanie przekazany darowizną na rzecz Fundacji „Potrafię Pomóc”
z siedzibą we Wrocławiu (50-205) przy ul. Cybulskiego 35h, na realizację celów statutowych
a w szczególności na pomoc w leczeniu i rehabilitacji niepełnosprawnych podopiecznych
Fundacji.
5. Warunkiem udziału w projekcie jest przesłanie podpisanego Formularza zgłoszenia w projekcie
Charytatywny Dance Maraton dostępnego na stronie www.potrafiepomoc.org.pl/chdm
Zgłoszenia dokonuje szkoła, przedszkole, uczelnia, koło studenckie.
6. Projekt nie ma ograniczeń czasowych, zachęcamy do realizacji cyklicznych edycji np. raz do
roku. Każda kolejna edycja zapewni systematyczne wsparcie działań Fundacji „Potrafię
Pomóc”. Każdorazowa realizacja CHDM w danej placówce nie może przekroczyć 3 miesięcy
od dnia przesłania formularza, o którym mowa w pkt. 5 Regulaminu.
7. Program realizacji Charytatywnego Dance Maratonu:
7.1. Przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnictwa w projekcie i realizacji
Charytatywnego Dance Maratonu skanem na adres sekretariat@potrafiepomoc.org.pl
Opublikowanie placówki w bazie uczestników projektu CHDM na stronie Fundacji „Potrafię
Pomóc”: www.potrafiepomoc.org.pl/chdm
7.2. Działania organizacyjne w zgłoszonej placówce:
7.2.1. opracowanie lub wyszukanie w Internecie układu tanecznego do maratonu;
7.2.2. nauka układu przez zainteresowanych uczestników maratonu – dzieci, młodzież,
studentów i jednocześnie realizacja pkt. 7.2.3 poniżej;
7.2.3. pozyskanie darczyńców przez uczestników maratonu – dzieci, młodzież, studentów
za pośrednictwem Karty pozyskania darczyńcy w CHDM dostępnej na
www.potrafiepomoc.org.pl/chdm. Wypełnione karty trafiają do nauczyciela/
wychowawcy/ upoważnionego koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu do
weryfikacji i rozliczenia z Fundacją.
7.2.4. dzieci, młodzież, pozyskują darczyńców w znajomym środowisku; studenci bez
ograniczeń; każdy uczestnik może pozyskać dowolna liczbę darczyńców;
7.2.5. wpłaty darczyńców są dobrowolne. Darczyńca wpłaca zadeklarowaną na Karcie
kwotę na konto Fundacji „Potrafię Pomóc” w BNP Paribas 55 1750 0009 0000 0000

7.2.6.
7.2.7.

7.2.8.

3068 4958 tytułem: darowizna CHDM + nazwa placówki + klasa /przykład:
DAROWIZNA CHDM, SP123 Wroc., kl.2a /. Wpłaty powinny być zrealizowane do 7
dni po zakończeniu maratonu, aby do 14 dnia po maratonie zakończyć rozliczenie
z placówką.
Po rozliczeniu Karty oddane są uczestnikom lub komisyjnie zniszczone. Kart nie
przekazujemy fundacji.
przewidywany czas na realizację i rozliczenie CHARYTATYWNEGO DANCE
MARATONU to 3 miesiące od momentu przesłania formularza o którym mowa
w pkt. 5 Regulaminu.
Każda placówka może dobrowolnie przekazać do publikacji zdjęcie z maratonu lub
link do publikacji na swojej stronie internetowej lub profilu na Facebooku.

8. Wszelkich informacji udziela koordynator projektu CHARYTATYWNY DANCE MARATON
pracownik
Fundacji
„Potrafię
Pomóc”
Agnieszka
Adamkiewicz,
a.adamkiewicz@potrafiepomoc.org.pl , tel. +48 607 306 902.
9. Po podsumowaniu akcji każda placówka otrzyma od Fundacji korespondencję
z podziękowaniami.

