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Fundacja Partnerstwo
Regulamin akcji 1% na Twój Klub
Organizatorem akcji jest Fundacją Partnerstwo z siedzibą w Warszawie przy
ul. Bruzdowej 118K, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru
stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000197334
zwana dalej Fundacją
 Regulamin akcji
„1% na twój Klub” zwany dalej Regulaminem, określa zasady, tryb i
warunki przeprowadzania akcji ,,1% na Twój Klub” zwanej dalej Akcją.
 Uczestnicy Akcji
Do ubiegania się o objęcie akcją uprawniony jest każdy zarejestrowany Klub
Sportowy lub inne podmioty działające w zakresie edukacji, kultury fizycznej
i sportu
mogące wykazać się w tym zakresie stosownym wpisem do
Krajowego Rejestru Sądowego, bądź wpisem do odpowiedniego rejestru
prowadzonego przez właściwy organ administracji państwowej.
 Czas Akcji
Akcja będzie trwać od 1 stycznia 20….. r. do 31 grudnia 20…… r. z
możliwością jej przedłużenia w oparciu o środki z kolejnych lat podatkowych.
O możliwości dokonywania wpłat za kolejne lata podatkowe Fundacja
poinformuje na swojej stronie internetowej stosownym komunikatem.
 Cele Akcji
Celem akcji jest finansowanie działań na rzecz krzewienia kultury fizycznej i
sportu , wspomaganie procesu kształcenia poprzez sport, motywowanie
społeczności do działań na rzecz Klubów Sportowych.
 Finanse Akcji
5.1
5.2

5.3

5.4

Środki na realizację akcji pochodzą z odpisu 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych deklarowanych przez podatników i przekazanych
przez urzędy skarbowe.
Fundacja Partnerstwo jest organizacją pożytku publicznego co oznacza,
że nie działa dla zysku. Jest organizacją non-profit. Nie prowadzi
działalności gospodarczej i całość środków pozyskanych w trybie
określonym w punkcie 1 przeznaczy na cele statutowe.
Fundacja przez cały czas Akcji prowadzi ewidencję środków i przekaże
Uczestnikom akcji zestawienie dokonanych przez podatników wpłat i
wypłat dokonanych przez Fundację na potrzeby danego Uczestnika za
dany rok podatkowy.
Fundacja nie pokrywa kosztów związanych z realizacją akcji ,,1% na
Twój Klub" poniesionych przez Uczestników.

 Pomoc dla Klubów Sportowych.
Fundacja zobowiązuje się przekazać Uczestnikom akcji ,,1% na Twój Klub"
pomoc w postaci darowizny środków równych 100% wpłat wskazanych w
zestawieniu wpłat 1% podatku sporządzonego przez urząd skarbowy.
Wpłaty bez określenia przeznaczenia (bez wskazanej nazwy i adresu Klubu Uczestnika) wykorzystane zostaną na cele statutowe Fundacji.
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7. Harmonogram akcji:
Akcja „1% na Twój Klub” składa się z
➢ etapu rejestracyjno - informacyjnego trwającego do 30 kwietnia danego
roku akcji, w którym zawierane są wstępne umowy pomiędzy Fundacją a
Uczestnikami, po zawarciu których Uczestnicy - Kluby Sportowe i ich
Partnerzy mogą przystąpić do informowania potencjalnych darczyńców o
akcji ,,1% na Twój Klub” między innymi poprzez, umieszczanie na witrynie
internetowej Klubów banera informacyjnego dostarczonego przez
Fundację Partnerstwo z linkami do witryny internetowej prowadzonej pod
adresem: www.partnerstwo.pl
(zawarcie wstępnych umów nie jest
warunkiem przystąpienia do akcji 1% przez Klub).
➢ etapu przekazania środków przez urzędy skarbowe, który powinien trwać
do 30 lipca danego roku akcji.
➢ etapu ustalenia beneficjenta otrzymanych darowizn na podstawie
zestawienia z urzędu skarbowego ze wskazaniem celu szczegółowego
kwoty 1% (nazwy i adresu klubu sportowego).
➢ w przypadku otrzymania darowizny na klub, którego Fundacja nie może
zidentyfikować lub nawiązać z nim kontaktu do 01 grudnia danego roku
podatkowego Fundacja zamieści na ten temat
informację na swojej
stronie internetowej www.partnerstwo.pl
➢ etapu przekazania pomocy w formie umowy darowizny na rzecz
Uczestników Akcji trwającego od 1 października danego roku akcji.
8. Szczegółowe zasady przekazywania środków zostaną określone w umowach
zawartych pomiędzy Fundacją a Uczestnikami Akcji.
9. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za błędy podatników zawarte w
rubryce ,,cel szczegółowy” w którym powinna być wpisana nazwa Klubu i jego
adres. Niewłaściwie wypełniona rubryka w zeznaniu podatkowym może
spowodować brak możliwości zidentyfikowania beneficjenta.
10. Niezidentyfikowanie beneficjenta lub brak kontaktu z beneficjentem do końca
roku kalendarzowego w którym przeprowadzana jest akcja
powoduje
przeznaczenie niewykorzystanych środków finansowych na ogólne cele
statutowe Fundacji.
11. Fundacja dołoży wszelkich starań aby terminy w niniejszym regulaminie
zostały dotrzymane, nie ponosi jednak odpowiedzialności za opóźnienia
spowodowane przez czynności podatników i urzędów skarbowych.

Fundacja Partnerstwo
www.partnerstwo.pl

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Fundacja Partnerstwo

Umowa
akcja 1% na twój Klub Sportowy
zawarta w Warszawie w dniu ……………................................... 20……. r.
pomiędzy
Fundacją Partnerstwo z siedzibą w Warszawie przy ul. Bruzdowej 118K,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000197334
Adres e-mailowy : fundacja@partnerstwo.pl, lub biuro@partnerstwo.pl
zwana dalej Fundacją
a
Klubem Sportowym:
1. Nazwa Klubu: ………………………………………………………………………………….…………
2. Adres klubu: …………………………………………………….……………………………..…………
3. Reprezentacja: ……………………………………………….…………………………………..…….
4. KRS lub zaświadczenie z urzędu miejskiego o rejestracji Klubu
5. Adres e-mailowy: ……………………………………………@...................................
Zwanym dalej Uczestnikiem

§1

Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad współpracy pomiędzy Stronami w
ramach przeprowadzanej akcji „1% na Twój Klub”.
§2
Fundacja zobowiązuje się objąć Uczestnik Akcją , której regulamin stanowi
załącznik do niniejszej umowy.
§3
Fundacja zobowiązuje się wywiązać z wszelkich postanowień regulaminu.
§4
Uczestnik przystępuje do Akcji „1% na Twój Klub” akceptuje wszystkie
postanowienia regulaminu akcji.
§5
Uczestnik zobowiązuje się aktywnie prowadzić we własnym zakresie działania
promocyjne Akcji.
§6
Uczestnik w okresie obowiązywania niniejszej umowy posiada prawo do
nieodpłatnej dystrybucji i powielania materiałów promocyjnych oraz posługiwania
się LOGO Fundacji Partnerstwo i nazwą Fundacja Partnerstwo w sposób nie
godzący w jej dobre imię.

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Fundacja Partnerstwo

§7
Uczestnik posiada prawo do umieszczania na swojej stronie internetowej LOGO z
linkiem prowadzącymi do strony internetowej Fundacji Partnerstwo.
§8
Strony postanawiają, że niniejsza umowa została zawarta na czas określony od
dnia jej zawarcia do 31 grudnia 20……… roku i zobowiązuje Fundację do
zawarcia z Uczestnikiem umowy darowizny pełnej sumy zadeklarowanej przez
podatników na rzecz Uczestnika i faktycznie przekazanej przez Urząd Skarbowy.
§9
Postanowienia szczegółowe:
Klub zobowiązuje się do udokumentowania wydatkowania otrzymanych środków
finansowych na cele związane z rozwojem kultury fizycznej i sportu (pkt. 4
Regulaminu).
§10
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§11
Strony upoważniają się nawzajem do rozpowszechniania informacji o współpracy
pomiędzy stronami m.in. poprzez umieszczenie informacji, rekomendacji itp. na
swoich stronach internetowych.
§12
Wszelkie spory powstałe z niewywiązania się z niniejszej umowy rozpatrywane
będą przez sąd właściwy dla siedziby Fundacji Partnerstwo.

-----------------------Uczestnik

------------------------Fundacja

zał.: KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej z urzędu miejskiego lub urzędu
gminy.

