Załącznik nr 3 do: „Regulaminu udzielania pomocy
rodzinom górniczym z 18.05.2015 r.”

Zasady rekrutacji na zorganizowane formy wypoczynku
§1
1. Zasady niniejsze dotyczą rekrutacji do udziału w zorganizowanych formach wypoczynku
takich jak: wycieczki, wczasy, obozy, kolonie itp., w ramach środków będących w
dyspozycji Fundacji Rodzin Górniczych, rodzin określonych w §2 „Regulaminu
udzielania pomocy rodzinom górniczym”.
2. Przepisów niniejszych nie stosuje się do osób niebędących obywatelami Polski.
3. O udział w zorganizowanych formach wypoczynku może ubiegać się wnioskodawca
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej bądź zdrowotnej.
4. Przy rekrutacji do wzięcia udziału w zorganizowanych formach wypoczynku bierze się pod
uwagę następujące kryteria:

Dochodu na jednego członka rodziny;
Stanu zdrowia uczestnika i konieczności opieki nad nim osoby trzeciej;
Ilości dzieci w rodzinie;
Otrzymane świadczenia z Fundacji;
Udział w poprzednio zorganizowanych imprezach o podobnym charakterze;
Zainteresowania i uzdolnienia – w przypadku obozów edukacyjno-wypoczynkowych
oraz wycieczek tematycznych.
5. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji do udziału w zorganizowanej formie wypoczynku,
winna się ukazać co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem imprezy, na stronie
internetowej Fundacji.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

§2
1. Udział w zorganizowanych formach wypoczynku jest bezpłatny, oprócz wpisowego.
2. Wpisowe uznaje się za gwaranta wzięcia udziału w imprezie przez uczestnika.
3. Wysokość wpisowego ustala Zarząd Fundacji biorąc pod uwagę sytuację materialną
rodziny.
4. Wysokość wpisowego wynosi do 20 % kosztu imprezy, oprócz wycieczek
jednodniowych gdzie wpisowe wynosi do 30 % kosztu imprezy.
5. W przypadku wycieczek jednodniowych wpisowe przeznacza się w całości na dodatkowe
świadczenia dla uczestników wycieczki.
6. Wpisowe jest zobowiązany wpłacić każdy zakwalifikowany uczestnik imprezy.
7. Wpisowe przepada, jeżeli zakwalifikowany uczestnik zrezygnuje z udziału w imprezie
w terminie krótszym niż miesiąc przed terminem rozpoczęcia pobytu lub wyjazdu.
8. Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do żądania od zakwalifikowanego uczestnika,
zwrotu 20% kosztów imprezy, pomniejszone o wpłacone wpisowe, w przypadku
zgłoszenia rezygnacji z udziału w terminie krótszym niż 14 dni przed terminem
rozpoczęcia pobytu lub wyjazdu.
9. Zwolnienie z opłaty jak w pkt. 8 jest możliwe tylko w przypadku rezygnacji
z udokumentowanych przyczyn niezależnych od uczestnika tj. choroba, wypadek itp.
10. Wpisowe może zostać zwrócone uczestnikowi imprezy w następujących przypadkach:
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a. Uczestnik wskaże inną osobę, spełniającą kryteria kwalifikacji, która w zamian

weźmie udział w imprezie i wpłaci wpisowe. W przypadku rodziny ilość uczestników
wymieniających się winna być taka sama.
b. Impreza została sfinansowana ze środków spoza Fundacji.
c. Zarząd podejmie w tym zakresie stosowną uchwałę.

§3
1. Uczestnicy biorący udział w zorganizowanych przez Fundację formach wypoczynku
ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy.
2. Uczestnicy, jako podopieczni fundacji, zobligowani są w trakcie trwania imprezy do
zachowania licującego z przesłaniem Fundacji oraz dbania o jej dobre imię.
3. Zachowanie inne, niż ujęte w pkt.2, może być przyczyną nieprzyznania przez Zarząd w
przyszłości uczestnictwa w imprezach.
§4
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Udział w turnusie wczasowym, zwany dalej „udziałem”, przysługuje rodzinie w której
dochód miesięczny przypadający na jednego członka nie przekracza aktualnie
minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie
odrębnych przepisów.
Za „rodzinę" wnioskodawcy uważa się współmałżonka, rodziców, opiekuna prawnego,
opiekuna faktycznego, pozostające na utrzymaniu dzieci oraz wszystkie inne osoby
tworzące gospodarstwo domowe.
W szczególnych, uzasadnionych przypadkach Zarząd Fundacji może podjąć decyzję o
przyznaniu udziału mimo przekroczenia progu określonego w pkt.1.
Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego wnioskodawcę do ubiegania się o
udział uwzględnia się dochody osiągane przez:
a. wnioskodawcę,
b. współmałżonka wnioskodawcy,
c. rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych wnioskodawcy,
d. inne osoby żyjące z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie,
W przypadku, gdy wnioskodawca jest samodzielny finansowo i nie złożył oświadczenia
o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z innymi osobami, nie bierze się pod
uwagę osób wymienionych w pkt.4 „c" i „d” (oraz ich dochodów) przy ustalaniu sytuacji
materialnej wnioskodawcy.
Wnioskodawca jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego współmałżonek spełnia
łącznie następujące warunki:
a. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt „a" i „b", nie jest mniejszy
od minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę pracowników, ogłaszanego na
podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu przed
złożeniem wniosku o przyznanie udziału,
d. nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z innymi
osobami.
Wysokość dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy ustala się na podstawie wniosku
o przyznanie udziału, do którego dołączone powinny być:
a. oświadczenia o liczbie osób tworzących gospodarstwo domowe potwierdzone przez
urząd meldunkowy,
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b. zaświadczenia potwierdzone przez Urząd Skarbowy o wysokości dochodów
osiągniętych w roku poprzedzającym rok, w którym składa się wniosek, wszystkich
osób osiągających dochody i tworzących gospodarstwo domowe. W przypadku
wnioskodawcy, którego rodzice bądź inne osoby tworzące gospodarstwo domowe są
rolnikami, wymagane jest zaświadczenie Urzędu Gminy potwierdzone przez Urząd
Skarbowy o braku innych dochodów. Każdy inny sposób rozliczania się z dochodów
będzie indywidualnie rozpatrywany przez Zarząd Fundacji.
8. Źródłem stałego dochodu wnioskodawcy może być wynagrodzenie z tytułu umowy
o pracę, a także między innymi renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty,
cyklicznie zawierane umowy zlecenia czy umowy o dzieło (nie mniej jak 3 w roku).
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