
Konkurs „Wakacje z Fundacją JSW” 
Zarząd  Fundacji JSW z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Armii Krajowej 56  

ogłasza konkurs w obszarze Wypoczynek i Rekreacja 

 

Informacje o naborze 

1. Termin składania wniosków: od 08.06.2020 r. (od godz. 07:00:00)  
                                                     do 15.06.2020 r. (do godz. 15:00:00) 
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane. 

2. Termin rozstrzygnięcia konkursu 
Czerwiec 2020 r. 

3. Maksymalny poziom przeznaczonej darowizny na jedno przedsięwzięcie w konkursie [%] 
90,00 %, wymagane minimum 10% wkładu własnego 

4. Maksymalna kwota darowizny na jedno przedsięwzięcie w konkursie 
50 000,00 PLN 

5. Miejsce i sposób składania wniosków o darowiznę. 
Wniosek o darowiznę należy wypełnić na formularzu zamieszczonym na stronie www.fundacjajsw.pl  
w zakładce „wnioski dla instytucji/organizacji”. W ramach nazwy wnioskowanego przedsięwzięcia 
proszę dopisać KONKURS „Wakacje z Fundacją JSW” + tytuł własnego przedsięwzięcia. Dokumenty 
aplikacyjne należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Biura Fundacji JSW na adres  
e-mail: biuro@fundacjajsw.pl zamieszczając w temacie maila: KONKURS „Wakacje z Fundacją JSW”. 

6. Kto może składać wnioski? 
1) Samorządowe osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego posiadające  

w przedmiocie działalności organizację wypoczynku dzieci i młodzieży,  posiadające siedzibę  na 
terenie Gmin Górniczych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Przyznawania Darowizn 
przez Fundację JSW. 

2) Organizacje pozarządowe posiadające w przedmiocie działalności organizację wypoczynku dzieci  
i młodzieży,  posiadające siedzibę  na terenie Gmin Górniczych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 8 
Regulaminu Przyznawania Darowizn przez Fundację JSW. 

7. Na co można otrzymać darowiznę? 
1) W ramach konkursu przewiduje się działania skierowane do dzieci i młodzieży w wieku  

7-14 lat w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji, w tym przystosowanie do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami  

2) Wypoczynek polegać ma wyłącznie na organizacji wakacji w ramach np. półkolonii, czy warsztatów 
w miejscu zamieszkania uczestników. Bez możliwości finansowania wyjazdowych obozów, kolonii 
itp. Dopuszczalne są jednodniowe wycieczki. 

3) Darowizna może być przeznaczona na dofinansowanie wydatków z tytułu: 
a) kosztów realizacji programów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz koszty korzystania  

z obiektów wypoczynku dzieci i młodzieży np. zakup biletów – basen, muzeum, park rozrywki 
itp. ,  

b) koszty transportu 
c) koszty wyżywienia. 
d) koszty obsługi medycznej, 
e) wynagrodzenia kadry (personelu) pełniącej obowiązki opiekunów dzieci i młodzieży w trakcie 

wypoczynku, posiadającej uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami do opieki nad 
dziećmi i młodzieżą, 

4) Darowizna nie może być przeznaczona na dofinansowanie wydatków z tytułu: 
a) kosztów administracyjnych, materiałów promocyjnych 



b) wynagrodzeń obsługi księgowej, wynagrodzeń osób innych niż wymienionych w pkt 8 ppkt.2e  
c) wynagrodzeń, diet członków zarządu organizacji ubiegającej się o darowiznę. 

 

WAŻNE. Organizacje, o których mowa w pkt 6 ppkt.1 i 2 niniejszego konkursu ubiegające się  
o przyznanie darowizny na organizację półkolonii, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w 
zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności zgłoszenia tego faktu do właściwego 
Kuratorium Oświaty. Brak spełnienia powyższego uwarunkowania (zgłoszenia) skutkować będzie nie 
spełnieniem warunków realizacji przedsięwzięcia.  

 

 


