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REGULAMIN PROJEKTU  
FORTUM DLA ŚLĄSKICH DZIECI 

IX edycja, rok 2020 
 

(dalej jako „Regulamin”) 
 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

 
1. Projekt pod nazwą "FORTUM DLA ŚLĄSKICH DZIECI” (dalej „Projekt”) organizowany jest 

przez FUNDACJĘ POMOCY DZIECIOM „ULICA” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 72, 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod 
numerem KRS 0000253040, NIP: 2220812557 (dalej jako: „Główny Organizator”) na zlecenie i we 
współpracy ze spółką FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50-
304 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033402, kapitał zakładowy w wysokości 280.000.000 
zł, w całości opłacony, NIP 1181606467, REGON 017341819 (dalej „Współorganizator” lub 
„Fortum”), która jest pomysłodawcą i inicjatorem Projektu.  

2. Projekt nie jest grą ani loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych (Dz. U. 2015 r., poz. 612).  

3. Projekt organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Projekt trwa od 24 lutego 2020r. 
5. Celem Projektu jest wspieranie dzieci z ubogich środowisk Śląska w rozwijaniu kompetencji i pasji, 

by mogli świadomie i odpowiedzialnie budować swoja przyszłość. 
6. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Projektu prowadzić będzie powołana przez Głównego 

Organizatora oraz Współorganizatora trzyosobowa Komisja. 
 

Warunki uczestnictwa w Projekcie 
§ 2 

1. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 15 lat, znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej, zamieszkałych w Bytomiu lub Zabrzu. 

2. Uczestnicy zostaną wybrani i zaproszeni do Projektu przy pomocy szkół, miejskich ośrodków 
pomocy społecznej oraz świetlic środowiskowych w poszczególnych miastach. 

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej, warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest: 
1) Wypełnienie w całości ankiety umieszczonej na stronie www.dlaslaskichdzieci.fortum.pl, 

stanowiącej zgłoszenie uczestnictwa w Projekcie,  
2) Przesłanie do dnia 3 kwietnia 2020 r. wypełnionej wspólnie przez Uczestnika i 

rodzica/opiekuna prawnego oraz podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego ankiety wraz z 
zamieszczonymi w niej podpisanymi oświadczeniami, 

3) akceptacja Regulaminu i przestrzeganie jego postanowień, 
4) wybór ankiety przez Komisję do dalszego uczestnictwa w Projekcie,  
(dalej jako „Uczestnik”). 

4. Przesłanie ankiety w ramach Projektu, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 powyżej jest równoznaczne 
z:  
1) akceptacją przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu 

w całości i wyrażeniem bezwarunkowej zgody na zastosowanie wszystkich jego postanowień, 
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2) wyrażeniem dobrowolnej i nieodpłatnej zgody rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Projektu 
na przetwarzanie podanych przez nich swoich danych osobowych, jak również danych 
osobowych dziecka zgłoszonego do Projektu, przez FORTUM POWER AND HEAT POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z  siedzibą we Wrocławiu, adres: 
ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 33402, NIP 118-16-06-457, o 
kapitale zakładowym w wysokości 280.000.000,00 zł, opłaconym w całości oraz FUNDACJĘ 
POMOCY DZIECIOM „ULICA” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 72, wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod 
numerem KRS 0000253040, NIP: 2220812557  - administratora danych osobowych, w 
rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), w celu przeprowadzenia 
niniejszego Projektu, na zasadach i warunkach opisanych w § 5 niniejszego Regulaminu, 

3) wyrażeniem dobrowolnej i nieodpłatnej zgody - na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 9 maja 2018 r. (Dz.U. z 
2018 r. poz. 1191)), w szczególności na wykorzystanie i rozpowszechnianie, w tym 
publikowanie przez Organizatora i Współorganizatora wizerunku rodzica/opiekuna prawnego i 
wizerunku dziecka, utrwalonego na opublikowanym zdjęciu/filmie, bez ograniczeń 
terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnej formy i medium, w tym w 
szczególności w prasie, mediach społecznościowych oraz Internecie. 

5. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem przez rodzica/opiekuna 
prawnego Uczestnika Projektu wszelkich zgód i oświadczeń, o których mowa w niniejszym 
Regulaminie. 

6. Udział w Projekcie jest dobrowolny. 
7. W Projekcie brane będą pod uwagę wyłącznie zgłoszenia kompletne i prawidłowe, niezawierające 

jakichkolwiek treści (w tym zdjęć) niezgodnych z prawem, zagrażających prawom osób trzecich, 
naruszających dobre obyczaje, dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację 
seksualną, narodowość, przekonania polityczne bądź religijne, niepełnosprawność, naruszających 
w jakikolwiek sposób godność ludzką, propagujących przemoc lub nienawiść, o charakterze 
erotycznym, pornograficznym, bądź wulgaryzmów.  
 

Warsztaty 
§ 3 

 
1. Z otrzymanych zgłoszeń, Komisja wybierze te, których ankieta jest najciekawsza i trafna, co do celu 

Projektu. 
2. Uczestnicy wybrani w powyższy sposób przez Komisję zostaną o tym fakcie poinformowani e-

mailowo lub telefonicznie i zaproszeni do wzięcia udziału w warsztatach tematycznych. 
3. W Projekcie przewidziane są następujące warsztaty: taneczne, wokalne, teatralne, fotograficzne, 

taneczno-wokalne, plastyczne. 
4. Grupy zostaną uruchomione w zależności od zainteresowań wśród Uczestników. Istnieje możliwość 

zmiany zajęć w uzasadnionych sytuacjach. 
5. Warsztaty prowadzone są przez trenerów/pasjonatów swojej dziedziny, przy wsparciu 1-2 

wolontariuszy. 
6. Warsztaty odbywać się będą w soboty w godz. 9-14 od kwietnia do czerwca 2020 r.  
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7. Celem warsztatów jest pomoc w ukierunkowaniu przyszłych życiowych wyborów, nabycie 
umiejętności z zakresu poszczególnych warsztatów tematycznych, możliwość rozwijania lub 
odkrywania własnego talentu, prowadzenie do usamodzielnienia w życiu, nauka współpracy w 
grupie.  

8. Podczas warsztatów tematycznych Uczestnicy oprócz rozwijania swoich zainteresowań, będą 
przygotowywać wspólny spektakl finałowy.  

9. Spektakl finałowy zakłada współpracę uczestników grup oraz trenerów w celu przedstawienia 
Uczestników Projektu jako jedną, wspólną grupę, dążącą do realizacji swoich marzeń, do ich 
odkrywania, rozwijania i bycia szczęśliwym. Zadaniem Uczestników jest wypracowanie wspólnego 
występu. 
 

 
Stypendia 

§ 4 
1. Po zakończeniu warsztatów, w ramach Projektu przeprowadzane będą stypendia. 
2. Udział w stypendiach jest bezpłatny. 
3. Stypendia trwają przez rok r. w Bytomiu i Zabrzu w grupach. 
4. Stypendium oznacza program stypendialny (stopień zaawansowany projektu Fortum dla Śląskich 

Dzieci), kładący nacisk na indywidualne podejście do każdego stypendysty. 
5. O decyzji przyjęcia Uczestnika projektu Fortum dla Śląskich Dzieci do stypendium decyduje 

Komisja w skład której wchodzą: trener, opiekun miasta, koordynator projektu. 
6. Komisja przed podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu danego Uczestnika do stypendium może 

skonsultować się z wolontariuszem lub innym trenerem, który zna dziecko. 
7. Proponując danego Uczestnika do stypendium pod uwagę bierze się: (kryterium I) jego 

zaangażowanie i determinację, indywidualną motywację Uczestnika do pracy nad sobą, (kryterium 
II) talent, zasoby i potencjały oraz (kryterium III) inne predyspozycje, np. do programu liderskiego. 

8. Narzędziem do pomiaru jest lista obecności wraz z uzasadnionymi nieobecnościami oraz 
obserwacja podczas zajęć w ramach Fortum dla Śląskich Dzieci i indywidualne deklaracje 
uczestników. 

9. Lista proponowanych stypendystów wraz z listą rezerwową jest uzgadniana przez Głównego 
Organizatora w porozumieniu z Fortum. 

10. Maksymalna liczba miejsc w programie stypendialnym wynosi 60. 
11. W edycji stypendiów na 2020 rok zagwarantowana jest pula miejsc dla kontynuacji stypendiów z 

poprzednich edycji Projektu. 
12. Program stypendiów tworzony jest pod kątem predyspozycji stypendystów.  
13. Dzieci w ramach stypendiów uczestniczą w zajęciach w mniejszych grupach, jednak dopuszcza się 

indywidualne zajęcia. 
14. W ramach programu stypendialnego każdy stypendysta traktowany jest indywidualnie i tworzy 

swoją indywidualną ścieżkę rozwoju wraz ze wskazówkami, którą może kontynuować również po 
okresie zakończenia stypendiów. 

15. Stypendia mogą przyjąć następujące formy: 
1) grupy stypendialne związane są z różnymi kierunkami rozwoju zainteresowań, tj. np.: nauka 

gry na instrumencie, taniec, zajęcia manualne, w których wytypowani Uczestnicy mogą 
rozwijać swoje talenty pasje i zainteresowania oraz próbować swoich sił w różnych 
dziedzinach, również poprzez zabawę; 

2) warsztaty zawierające program Ambasadorów Niemożliwego (AN), w którym Uczestnicy 
rozwijają umiejętności miękkie, stają się bardziej świadomi swoich zasobów i potencjałów, 
elementy promocji zdrowego stylu życia, umiejętności przydatne w codziennym życiu; 
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3) program rozwoju młodych liderów; 
4) indywidualne dofinansowania celowe na zakup sprzętu, np. butów sportowych, stroju itp.; 
5) indywidualne dofinansowania do zajęć pozaszkolnych. 

 
 

Dane osobowe  
§ 5 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest FUNDACJ POMOCY DZIECIOM 
„ULICA” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 72, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000253040, NIP: 
2220812557. 

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Administratora oraz podmioty działające na 
jego zlecenie w związku z przeprowadzeniem Projektu, wyłącznie w celach: przeprowadzenia 
Projektu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników Projektu oraz weryfikacji danych. 

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbieranie, 
utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, uaktualnianie, prostowanie i usuwanie. 
Przetwarzane będą następujące dane osobowe: imiona i nazwisko rodziców lub opiekuna(ów) 
prawnego(ych), imiona i nazwiska rodzeństwa, wiek rodzeństwa,  imiona i nazwisko dziecka, 
wizerunek/rodzica(ów) lub opiekuna(ów) prawnych , wizerunek dziecka; data urodzenia dziecka; 
miejsce urodzenia dziecka; imię (imiona) i nazwisko rodowe ojca; imię (imiona) i nazwisko rodowe 
matki; numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania rodzica(ów) lub opiekuna(ów) 
prawnych/, adres zamieszkania dziecka, nr telefonu kontaktowego rodzica(ów) lub opiekuna(ów) 
prawnych/, adres email rodzica(ów)/opiekuna(ów) prawnych/. Przetwarzanie danych osobowych 
odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). 

4. Opiekunowie prawni/rodzice mają prawo wglądu do swoich i dziecka (dzieci) danych osobowych, 
ich poprawiania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich 
przetwarzania. 

5. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

6. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do 
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 
Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający 
ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, 
celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym 
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Projekcie. 
Warunkiem przystąpienia do projektu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
uczestników i opiekunów prawnych, a przypadku laureatów i wyróżnionych (ich opiekunów 
prawnych) na publikacje wizerunku. 

8. Po zakończeniu Projektu i rozpatrzeniu reklamacji dane osobowe opiekunów prawnych/rodziców 
oraz dzieci zostaną niezwłocznie usunięte. 
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Reklamacje 
§ 5 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Projektu Uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas 
trwania Projektu oraz w terminie do 21 dni po jego zakończeniu. Reklamacja powinna zawierać: 
imię i nazwisko i dokładny adres korespondencyjny Uczestnika oraz jego numer kontaktowy, jak 
również dokładnie określoną przyczynę reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane z 
dopiskiem „Reklamacja – Fortum dla Śląskich Dzieci” na adres: Fortum Power and Heat Polska Sp. 
z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113, Warszawa lub na adres e-mail 
kontakt@dlaslaskichdzieci.fortum.pl Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich 
otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji pisemnie, za 
pośrednictwem listu poleconego, przesłanego na adres korespondencyjny Uczestnika, podany w 
zgłoszeniu reklamacyjnym. 

2. Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia dalszych 
roszczeń w drodze postępowania sądowego. 

3. Niniejsze postępowanie reklamacyjne, co do przebiegu i wyników Projektu nie wyłącza, nie 
ogranicza i nie zawiesza uprawnień Uczestnika oraz nie wyklucza dochodzenia ewentualnych 
roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
 

Postanowienia końcowe 
§ 6 

1. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu Uczestnik Projektu zobowiązuje się do przestrzegania 
określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 
udziału w Projekcie. 

2. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w niniejszym regulaminie traci prawo do wzięcia 
udziału w Projekcie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod 
warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników Projektu. Uczestnicy Projektu zostaną 
powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie informacji i zmienionych 
postanowień Regulaminu na stronie www.fortum.pl oraz w siedzibie Organizatora.   

4. Organizator i Główny Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika 
Projektu niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację. 

5. Organizator i Główny Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe 
w trakcie przesyłania zgłoszeń. 

6. Naruszenie przez Uczestników Projektu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a 
w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych 
obyczajów w związku z uczestnictwem w Projekcie, upoważnia Organizatora do wyłączenia 
Uczestnika z Projektu. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 
oraz inne właściwe przepisy prawa. 

8. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona Uczestnikom w siedzibie Organizatora oraz na 
stronie www.dlaslaskichdzieci.fortum.pl 

 


