Program Wsparcia Fundacji Piłkarstwa Polskiego
dla osób zasłużonych dla Polskiej Piłki Nożnej
§ 1. ORGANIZATOR PROGRAMU
Organizatorem „Programu Wsparcia Fundacji Piłkarstwa Polskiego dla osób zasłużonych dla
Polskiej Piłki Nożnej” (zwanego dalej „Programem”) jest: Fundacja Piłkarstwa Polskiego z
siedzibą w Warszawie (02-366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, wpisana do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000383389, REGON: 012904011, NIP: 5262655561 (zwana dalej
„Organizatorem” lub „FPP”).

§ 2. CELE PROGRAMU
Celem Programu jest udzielanie pomocy dla osób zasłużonych dla Polskiej Piłki Nożnej
(zwanych dalej „Beneficjentami”), tj. byłych piłkarzy uprawiających piłkę zawodowo oraz
zasłużonych dla rozwoju polskiej piłki nożnej działaczy, trenerów będących w trudnej sytuacji
materialnej (finansowej) i zdrowotnej (w szczególności wymagających rehabilitacji).

§ 3. DEFINICJE
Następujące terminy, używane w niniejszym Regulaminie, oznaczają:
„Program” – koncepcja polegająca na pozyskaniu środków przez FPP w celu zorganizowana
dla Beneficjentów będących w trudnej sytuacji materialnej (finansowej) i zdrowotnej 2tygodniowych wczasów rehabilitacyjnych w wybranym przez Organizatora ośrodku leczniczorehabilitacyjnym w Polsce (Pobytu);
„Beneficjenci”:
•

byli piłkarze prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej (zwany dalej „PZPN”)
reprezentacji Polski oraz piłkarze rozgrywek szczebla centralnego (tj. Ekstraklasy, I
Ligi lub II Ligi), posiadający wskazanie lekarza o konieczności rehabilitacji oraz którzy
złożyli oświadczenie o trudnej sytuacji materialnej, potwierdzając tym samym, że
znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (finansowej) i zdrowotnej,

•

działacze PZPN oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej zasłużeni dla polskiej piłki
nożnej, posiadający wskazanie lekarza o konieczności rehabilitacji oraz którzy złożyli
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oświadczenie o trudnej sytuacji materialnej, potwierdzając tym samym, że znajdują się
w trudnej sytuacji materialnej (finansowej) i zdrowotnej,
„Kapituła” – 5 -osobowy zespół powołany na wniosek Zarządu FPP uchwałą Rady FPP.
Kapituła w terminie 10 dni od powołania wybierze spośród siebie Przewodniczącego, który
powinien posiadać duży autorytet środowiskowy. Zadaniem Kapituły będzie rozpatrywanie
Wniosków Kwalifikacyjnych do Programu, składanych przez ubiegających się o wsparcie
beneficjentów. Dla ważności decyzji Kapituły przyjmuje się, że w obradach musi uczestniczyć
co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący..
„Wniosek Kwalifikacyjny” - wniosek o kwalifikację Beneficjenta do Programu, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
„Pobyt” – 2-tygodniowy pobyt w wybranym przez Organizatora ośrodku leczniczorehabilitacyjnym w Polsce dla Beneficjenta, opłacony przez FPP (w tym: zakwaterowanie –
pokój, pełne wyżywienie, dres sportowy wraz z koszulka polo oraz zabiegi rehabilitacyjne
przepisane przez lekarza tego ośrodka oraz opłata klimatyczna jeżeli taka występuje);
„Koszt Dojazdu” - udokumentowany przez beneficjenta koszt dojazdu związany bezpośrednio
z jego udziałem w Pobycie, opłacony przez Organizatora, jako maksymalnie równowartość
biletu II klasy na pociąg pośpieszny w obydwie strony (tj. z miejsca zamieszkania Beneficjenta
do ośrodka leczniczo-rehabilitacyjnego i z powrotem) lub jako maksymalnie równowartości
biletu autobusowego w obydwie strony (tj. z miejsca zamieszkania Beneficjenta do ośrodka
leczniczo-rehabilitacyjnego i z powrotem);
„Terminy Pobytów” – w sezonie 2021/2022: od dnia 09 stycznia 2022 roku do dnia 12
czerwca 2022.
„Czas Trwania Programu” - od rozpoczęcia naboru wniosków zgodnie § 4 pkt 3 do 12
czerwca 2022. Czas programu może ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od bieżącej
sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju, zgodnie z wytycznymi GIS dla funkcjonowania
sanatoriów oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii ( DZ. U. 2020 poz. 964), O przedłużeniu lub skróceniu czasu trwania Programu
Fundacja poinformuje na swoich stronach www.fundacjapilkarstwapolskiego.pl.
§ 4. KWALIFIKACJA DO PROGRAMU
1. Kwalifikacja do Programu odbywa się poprzez wypełnienie i złożenie: Wniosku
Kwalifikacyjnego, akceptację Regulaminu Programu Wsparcia, złożenie Oświadczenia
Beneficjenta, akceptację Procedury SARS Cov-2 wraz z wypełnieniem ankiety wstępnej, której
dostarczenie wymagane będzie w Klinice podczas zameldowania.
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2. Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej FPP, pod adresem:
www.fundacjapilkarstwapolskiego.pl.
3. Pierwszy Termin składania i przyjmowania Wniosków Kwalifikacyjnych na sezon
2021/2022 upływa z dniem 09 grudnia 2022 roku (decyduje data faktycznego doręczenia
Wniosku Kwalifikacyjnego do Organizatora). Prawidłowo wypełnione Wnioski
Kwalifikacyjne
należy
przesyłać
na
adres
mailowy:
programwsparcia@fundacjapilkarstwapolskiego.pl lub na adres Organizatora wskazany w § 1
niniejszego Regulaminu.
4. Wypełniona Ankieta Wstępna stanowiąca załącznik do Procedury SARS Cov-2, dostarczona
powinna zostać najpóźniej w dniu przyjazdu do docelowego miejsca pobytu na turnus
rehabilitacyjny, do Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami”.
5.. Termin rozpatrzenia Wniosków Kwalifikacyjnych przez Kapitułę zostanie ogłoszony na
stronach Fundacji Piłkarstwa Polskiego.
6. Liczba miejsc dla Beneficjentów w ramach Programu jest ograniczona. O zakwalifikowaniu
danego Beneficjenta do Programu decyduje Kapituła - wedle swojego uznania – na podstawie
analizy otrzymanych Wniosków Kwalifikacyjnych. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie
przysługuje od nich odwołanie.
7. O zakwalifikowaniu przez Kapitułę Wniosku Kwalifikacyjnego Beneficjenta do Programu i
określeniu Terminu Pobytu Beneficjent zostanie powiadomiony telefonicznie i na piśmie
(drogą mailową lub pocztą) w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia wniosków przez Kapitułę
8. . Warunkiem uczestnictwa w Programie jest potwierdzenie przez Beneficjenta Terminu
Pobytu zaproponowanego przez Organizatora w terminie najpóźniej do 30 dnia od daty
rozpatrzenia wniosków przez Kapitułę roku w formie pisemnej na adres Organizatora
wskazany w § 1 niniejszego Regulaminu (decyduje data faktycznego doręczenia pisma do
Organizatora) lub telefonicznie na numer telefonu 22 55 12 338 oraz podpisanie w tym terminie
oświadczenia Beneficjenta o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
9.. Wycofanie się Beneficjenta z potwierdzonej rezerwacji przyznanego mu Terminu Pobytu
skutkować będzie 3-letnią karencją dla wnioskującego w rozpatrywaniu jakiegokolwiek
złożonego przez niego kolejnego Wniosku Kwalifikacyjnego.
10. Wnioski Kwalifikacyjne Beneficjentów, którzy nie zakwalifikowali się do Programu mogą
być przechowywane w celach udziału w ponownych edycjach programu ich ponownego
rozpatrzenia przez Kapitułę przez okres 5 lat, Dane o stanie zdrowia w związku z ryzykiem
zagrożenia zakażeniem SARS Cov-2, przetwarzane przez okres 6 miesięcy lub w przypadku
wystąpienia zakażenia koronawirusem do czasu zakończenia postępowań administracyjnych
i cywilnych prowadzonych przez organy administracji lub sądy.
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11.Beneficjent, któremu przyznano pobyt w klinice leczniczo-uzdrowiskowej traci do niego
prawo w następujących przypadkach:
1)Jeżeli po przybyciu we wskazanym dniu do ośrodka odmówi poddania się badaniu na
nosicielstwo COVID-19 i/lub nie okaże negatywnego wyniku testu na COVID-19 wykonanego
we własnym zakresie na maksimum 6 dni przed rozpoczęciem turnusu.
2) jeżeli wynik testu na COVID-19 wykonany w Ośrodku tuż przed przyjęciem na turnus okaże
się pozytywny
12. Wnioski beneficjantów, którym przydzielono wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne we
wcześniejszych edycjach Programu będą rozpatrywane pod warunkiem, że od czasu
ukończenia turnusu minęły co najmniej 24 miesiące.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Każda osoba składająca Wniosek Kwalifikacyjny oraz każdy Beneficjent uczestniczący
w Programie zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu, a
także przepisów obowiązujących w ośrodku leczniczo-rehabilitacyjnym. W przypadku
niestosowania się do niniejszego Regulaminu lub ww. przepisów, bądź podania
nieprawdziwych danych we Wniosku Kwalifikacyjnym Beneficjent automatycznie traci
wszelkie prawa wynikające z Programu i jest zobowiązany do niezwłocznego zakończenia
Pobytu oraz zwrotu Organizatorowi wszelkich poniesionych na rzecz danego Beneficjenta
kosztów i wydatków.
3. Prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz interpretacji i wiążącej
wykładni jego postanowień przysługuje Zarządowi FPP.
4. Wszelkie bieżące wątpliwości i spory dotyczące Programu oraz spraw uregulowanych
w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez Zarząd FPP.

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:
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1) Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz
w jaki sposób będą one przetwarzane jest Fundacja Piłkarstwa Polskiego (FPP) z siedzibą w Warszawie
(02-366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7.
2) Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą można się kontaktować w sprawie pytań lub wątpliwości
w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przez FPP. Można to uczynić na dwa sposoby:
a. mailowo: annakwiecien.iod@fundacjapilkarstwapolskiego.pl.
b. Korespondencyjnie: Fundacja Piłkarstwa Polskiego, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7,
02-366 Warszawa.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO w następującym zakresie:
a. zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych w stosunku do członka
statutowego fundacji i każdej innej osoby fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie
umowy z zawartej z FPP – gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO).
b. realizacji obowiązków ciążących na FPP wynikających z prowadzenie rozliczeń finansowych
i podatkowych a także gdy jest to niezbędne do wykonania celów statutowych FPP - podstawą prawną
przetwarzania danych jest obowiązek ustawowy oraz statutowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c. realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak wykonywanie
działań zachęcających do wsparcia FPP, ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń oraz
prowadzenie badań i analiz, tworzenie statystyk, archiwizację danych oraz zapewnienie rozliczalności –
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
d. w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód Państwa dane będą przetwarzane również
w celu marketingowym polegającym na wykonywaniu działań zachęcających do wsparcia FPP,
przekazywaniu informacji o wydarzeniach i aktywnościach FPP, również na podstawie osobnych zgód za
pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub nr telefonu oraz w trakcie rozmów
telefonicznych z Państwem - podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwa
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną
oraz art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne).
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty będące członkami Polskiego Związku Piłki
Nożnej. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie administratora, na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
administratora.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego
zostały zebrane, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych,
a więc w przypadku zawarcia umowy przez okres co najmniej 6 lat od rozwiązania umowy – zgodnie
z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz.1145.). Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane zostały zebrane, mogą one być
przechowywane jedynie w celach archiwalnych. W przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód
na otrzymywanie informacji marketingowych do czasu wycofania przez Państwa odpowiedniej zgody.
6) Posiadają Państwo prawo do:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych,
− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem przewidzianym ust. 3 lit. b, c, d
lub e tego przepisu,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
− na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, za wyjątkiem
zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7) Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

5

8) Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak może być konieczne w celu zawarcia umowy lub
udzielenia pomocy.
9) Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to
prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.
10) Państwa dane nie będą przekazywane do krajów trzecich.

Zarząd Fundacji Piłkarstwa Polskiego
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