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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  

W PROJEKCIE PT. INSULIN ON BOARD CUP 2021 

  

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie „Insulin on Board Cup 2021”, współfinansowanego ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach konkursu 1/2020 pn. 

„Pokonamy Bariery”. 

2. Turniej sportowy realizowany w ramach Projektu odbędzie się na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. 

Strumykowej 21 w Warszawie. 

3. Turniej sportowy odbędzie się w terminie: 4-5.09.2021 r. 

 

§2 

Słownik pojęć 

1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 

a. Projekt – pn. „Insulin on Board Cup 2021” realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z 

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

b. Beneficjent – Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą 

c. Beneficjent Ostateczny / Uczestnik – osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

regulaminie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy w ramach projektu 

d. PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

 

§3 

Założenia Projektu 

1. Celem projektu jest wzrost aktywności fizycznej 120 os. chorujących na cukrzycę typu I przez zorganizowanie 

ogólnopolskich zawodów piłki nożnej w czterech kategoriach wiekowych: 

a. 0 kategoria – dzieci urodzone w 2011 r. i młodsze (warunkowo, przy odpowiedniej liczbie zgłoszeń) 

b. I kategoria – dzieci urodzone w latach 2008 -2010, 

c. II kategoria – dzieci urodzone w latach 2004 – 2007,  

d. III kategoria – osoby dorosłe. 

2. Projekt zakłada rekrutację oraz promocję prowadzone na terenie całej Polski. 

3. Podczas trwania zawodów sportowych zostanie również zorganizowany piknik edukacyjny, na którym będą 

prowadzone usługi psychologa, lekarza, dietetyka oraz prawnika w zakresie diabetologii, z których każdy uczestnik 

Projektu będzie mógł skorzystać. 

4. Podczas w/w zawodów sportowych uczestnikom projektu (zawodnik + opiekun, mieszkający poza Warszawą) 

przysługuje zwrot kosztu noclegu (maksymalnie 90 zł za 1 os.). 

5. Dodatkowo dla wszystkich uczestników zostanie zapewniony catering (obiad – I i II dzień oraz kolacja – I dzień) oraz 

napoje podczas trwania zawodów sportowych. 

6. Uczestnikom Projektu przysługiwać będą nagrody – puchary dla pierwszych trzech miejsc dla każdej kategorii 

wiekowej oraz medale, dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników Projektu 

 

§4 

Rekrutacja do projektu 

1. Rekrutacja obejmie 120 osób niepełnosprawnych z terenu całej Polski. 

2. Rekrutacja do projektu rozpocznie się 1.05.2021r. i będzie kontynuowana na bieżąco do dnia 1.09.2021r. do 

wyczerpania wolnych miejsc. 

3. Rekrutacja Uczestników Projektu będzie prowadzona przez następujące kanały: 

• Informacja o projekcie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Beneficjenta (www.fundacja-

cukrzyca.pl/sport), 

• Przekazanie informacji o projekcie innym podmiotom działającym w obszarze diabetologii 

współpracujących z Beneficjentem w celu dotarcia do ich podopiecznych, 

• Udzielanie osobom zainteresowanym informacji drogą mailową i telefoniczną (e-mail: sport@fundacja-

cukrzyca.pl, tel.: 733 980 400 Ewa Małoplepsza) 
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4. Kryteria formalne przy rekrutacji: 

• Osoby ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 1  

• Osoby niepełnosprawne z aktualnym na czas trwania projektu orzeczeniem o niepełnosprawności  

• Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych Beneficjentów Ostatecznych na udział w turnieju, 

• Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych przez Beneficjenta oraz PFRON 

5. Kryteria premiujące przy rekrutacji: 

• Osoba pochodząca z obszarów wiejskich (dodatkowo 5 pkt.) 

• Dziewczynki/Kobiety (dodatkowo 5 pkt.) 

• Dzieci w wieku powyżej 16 lat oraz osoby dorosłe ze znacznym i umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności (dodatkowo 5 pkt.) 

6. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej Beneficjenta www.fundacja-cukrzyca.pl/sport, oraz w 

biurze projektu (ul. Szpitalna 5/16, 00-031 Warszawa) 

7. Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona wg zasady bezstronności, jawności i przejrzystości, równości 

szans i niedyskryminacji, w tym płci. 

8. Kwalifikowalność osób zgłaszających chęć udziału w projekcie weryfikowana jest na etapie rekrutacji do Projektu w 

oparciu o  

• Dokumenty rekrutacyjne  

• Orzeczenie o niepełnosprawności wystawione przez właściwy organ 

• Dane z dowodu osobistego 

 

§6 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. W przypadku rezygnacji Uczestnika lub usunięcia z Projektu, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy 

rezerwowej. 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji Kierownika 

Projektu. 

2. Powyższy regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Beneficjenta www.fundacja-

cukrzyca.pl/sport oraz w Biurze Projektu. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu, o czym poinformuje Uczestników Projektu 

poprzez komunikat na w/w stronie internetowej Beneficjenta i w indywidualnej korespondencji mailowej. 

4. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji Projektu, rozwiązywane będą polubownie, do czego zobowiązuje się 

zarówno Beneficjent, jak i Uczestnik Projektu. 

5. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta w oparciu o przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

6. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez okres realizacji Projektu. 

7. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi : 

1) Formularz rekrutacyjny, 

2) Oświadczenie Uczestnika Turnieju (2 wersje) - prosimy zapoznać się z ich treścią oraz odesłać podpisane 

skany na adres mail: sport@fundacja-cukrzyca.pl do dnia 1 września 2021. Oświadczenie podpisują osoby 

dorosłe, osobno za siebie, osobno za dzieci. W przypadku dziecka osoba podpisująca musi być rodzicem lub 

opiekunem prawnym dziecka. Bardzo proszę o przywiezienie i przekazanie Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą 

wersji papierowej podpisanych Oświadczeń na turnieju, 

3) Ankieta – prosimy o jej wypełnienie dla każdego Uczestnika (dorosłego i dziecka) na podstawie informacji 

aktualnych na dzień przyjazdu na turniej i przekazanie jej Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą w wersji 

papierowej pierwszego dnia turnieju, 

4) Regulamin i Zasady rozgrywania turnieju Insulin on Board Cup 

 

Warszawa, dn. 01.04.2021. 
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