REGULAMIN
Konkurs na wydarzenie promujące tematykę integracji migrantów poprzez sport
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady Konkursu na wydarzenie promujące
tematykę integracji migrantów poprzez sport (dalej „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja dla Wolności (dalej „Organizator”) z siedzibą
w Warszawie (00-364), przy ul. Ordynackiej 9.
3. Przedmiotem Konkursu jest organizacja wydarzenia promującego sport jako sposób na integrację
cudzoziemców (dalej „Wydarzenie”). Wydarzenie powinno spełniać co najmniej jeden z poniższych
celów:
a) Promocja sportu jako sposobu na integrację cudzoziemców w lokalnych społecznościach
b) Walka z dyskryminacją i wykluczeniem cudzoziemców w sporcie
c) Świętowanie różnorodności kultur w obszarze sportu
d) Poprawa dostępu migrantów do sportu
4. Wydarzenie może przybrać jedną z poniższych form lub ich kombinację, przy czym lista
ta nie jest zamknięta (por. pkt II.2 Regulaminu):
a) turniej sportowy, trening, mecz
b) warsztat, webinar
c) publiczna prezentacja, panel dyskusyjny
d) wystawa, pokaz filmu
e) wydarzenie kulturalne
f) konferencja, seminarium
g) rozgrywki e-sportowe
5. Nagrodą w konkursie jest sprzęt sportowy o wartości 1.000 zł oraz udział w jednodniowym
turnieju piłki nożnej w Warszawie w czerwcu 2022 r. (w ramach nagrody Organizator opłaca
przejazd do Warszawy, wyżywienie uczestników i udział w turnieju).
6. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Etnoliga+” realizowanego w ramach konkursu
regrantingowego projektu „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek”
organizowanego przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej i finansowanego ze środków
Unii Europejskiej.
7. W Konkursie może wziąć udział klub sportowy, szkoła, organizacja pozarządowa lub każda inna
grupa formalna lub nieformalna (dalej „Uczestnik”) złożona / reprezentowana z / przez 10-15 osób
w wieku 16-35 lat, w tym co najmniej jednej osoby pełnoletniej.
8. Zgłoszenie oraz udział w Konkursie nie wymaga opłat na rzecz Organizatora.
9. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień jest niezbędne
do udziału w Konkursie.

II. PRZEBIEG KONKURSU
1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do Organizatora wypełnionego zgłoszenia
dostępnego na stronie www.fundacjadlawolnosci.org/konkurs, zawierającego w szczególności
nazwę aplikującego podmiotu, opis proponowanego Wydarzenia oraz jego termin.
2. W terminie 5 dni roboczych od wypełnienia formularza aplikacyjnego Uczestnik otrzyma
wiadomość e-mail potwierdzającą odebranie aplikacji wraz z ewentualnymi uwagami.
3. Organizator może przekazać Uczestnikowi dodatkowe wytyczne, a także wsparcie merytoryczne
(np. konsultacje, warsztaty) oraz bezpłatne usługi promocyjne, a w uzasadnionych przypadkach
również wsparcie materialne (np. sprzęt, materiały drukowane).
4. W terminie 10 dni roboczych od daty realizacji wydarzenia i nie później niż 30.04.2022 r.
Uczestnik prześle Organizatorowi raport zawierający w szczególności opis przebiegu Wydarzenia
oraz dokumentację zdjęciową (co najmniej 15 zdjęć) i/lub filmową (co najmniej 3-minutowe
wideo). Przekazana dokumentacja (opis, zdjęcia, filmy i inne materiały) zostaną przekazane
Organizatorowi przez Uczestnika nieodpłatnie na warunkach licencji Creative
Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 – Na tych samych warunkach.
5. Organizator powoła trzyosobową komisję, która dokona wyboru najlepszego Wydarzenia
i zdecyduje o przyznaniu nagrody.
6. Organizator poinformuje uczestników o decyzji komisji do 16.05.2022 r., a zwycięzca Konkursu
potwierdzi odbiór nagrody, w tym udział w turnieju piłkarskim do 20.05.2022 r. W przypadku
rezygnacji zwycięzcy z udziału w turnieju komisja może zdecydować o przekazaniu nagrody
innemu Uczestnikowi.
III. INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja dla Wolności z siedzibą w Warszawie
(00-364) przy ul. Ordynackiej 9. Informacje o przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych
znajdują się na stronie www.fundacjadlawolnosci.org/priv. Aby się z nami skontaktować w sprawie
przetwarzania
danych,
należy
wysłać
wiadomość
na
adres
e-mailowy
info@fundacjadlawolnosci.org lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.
2. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer
telefonu kontaktowego.
3. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne
do udziału w Konkursie. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać,
jednak będzie to równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Dane o oświadczeniu, w tym dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów,
do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów
Fundacji dla Wolności oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania
środków finansowych.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją niniejszego konkursu przechowywane
są do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszego konkursu

lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez
sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących
prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.
6.Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo żądania dostępu do danych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych
praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
7.Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego
PUODO)
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać
na adres poczty elektronicznej: etnoliga@etnoliga.org lub na adres pocztowy Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie
zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez
przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu
zmian w Regulaminie na stronie internetowej Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

