
Regulamin Programu Stypendialnego Fundacji Zdrowy Ruch – „WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ”, edycja I 

 

§1 

Regulamin Programu Stypendialnego „WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ” Fundacji Zdrowy Ruch, zwany dalej 
Programem określa zasady udzielania stypendiów wspierających młodzież, zwaną dalej 
"Stypendystami", która wykazuje talent sportowy w wybranej konkurencji biegowej i pragnie go 
rozwijać. Program Stypendialny wspiera rozwój młodych talentów sportowych na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§2 

1. Stypendium sportowe w postaci środków pieniężnych (zwane dalej „Stypendium”) będzie 
przyznawane za talent i zdolności we wszystkich biegowych, indywidualnych konkurencjach 
lekkoatletycznych, będących w programie mistrzostw kraju, rozgrywanych z licencją Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki (PZLA) dla danej kategorii wiekowej. 

2. Podmiotem przyznającym Stypendium jest Fundacja Zdrowy Ruch z siedzibą w Warszawie pod 
adresem: ul. Wapienna 2j, 04-691 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000863675, posiadająca numer NIP: 9522210037, 
zwana dalej „Fundacją”. 

3. Stypendysta jest zobowiązany w momencie starania się o stypendium do posiadania zdobytych 
wysokich lokat (miejsca 1-10) w swojej kategorii wiekowej na imprezach rangi mistrzowskiej na 
poziomie regionalnym, krajowym lub międzynarodowym w okresie nie wcześniejszym niż dwa lata od 
dnia złożenia wniosku. Przez cały okres pobierania Stypendium Stypendysta powinien posiadać status 
ucznia lub studenta. 

4. Kwalifikacja kandydatów do Programu odbywa się w oparciu o następujące kryteria: 

I. Wyniki sportowe 
II. Prezentacja kandydata we wniosku o przyznanie Stypendium 

III. Wyniki w nauce 
IV. Sytuacja ekonomiczna rodziny 

5. W pierwszej edycji Programu Stypendialnego „WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ”, Rada Programu 
Stypendialnego przyzna siedem stypendiów. 

6. Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby fizyczne w wieku 14-17 lat, tj. urodzone w 
latach 2005 – 2008 (które w 2022 roku będą rywalizować w kategoriach U16 i U18), w imieniu których 
występują ich rodzice lub opiekunowie prawni. 

7. W Programie NIE mogą uczestniczyć: 

• dzieci i podopieczni pracowników Fundacji Zdrowy Ruch 



• dzieci i podopieczni członków Rady Programu Stypendialnego „WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ”  

 

§3 

1. Rodzic/opiekun prawny kandydata na Stypendystę, ubiegający się o Stypendium dla niego, powinien 
obowiązkowo przedłożyć Fundacji następujące dokumenty: 

• prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Fundacji 
www.fundacjazrdowyruch.pl/stypendia i wysłany za pośrednictwem elektronicznego systemu 
zgłoszeń na powyższej stronie; 

• krótki film prezentujący kandydata/tkę do stypendium, uzasadniający staranie się o udział w 
Programie „WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ” (w ramach pkt. 3 formularza zgłoszeniowego); 

• zaświadczenie o średniej ocen kandydata za ostatni rok szkolny (skan lub zdjęcie świadectwa 
szkolnego); 

• oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie brutto przypadającym na jednego członka 
rodziny w gospodarstwie domowym kandydata do Programu (wg wzoru – Załącznik nr 1). 

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje, że wniosek nie będzie 
rozpatrywany ze względów formalnych. 

2. Ponadto, rodzic/opiekun prawny kandydata może, lecz nie musi, przedłożyć dodatkowo: 

• wszelkie otrzymane przez kandydata zaświadczenia i opinie wydane przez klub sportowy, 
szkołę, organizacje pozarządowe i środowiskowe; 

• inne dokumenty mogące mieć wpływ na decyzję Rady Programu Stypendialnego o przyznaniu 
Stypendium.  

Dodatkowe dokumenty, o których mowa powyżej, powinny dostać dołączone w formularzu 
zgłoszeniowym dostępnym pod adresem: https://www.fundacjazdrowyruch.pl/stypendia 

 

§4 

1. O Stypendium może ubiegać się w imieniu kandydata na Stypendystę jego rodzic lub opiekun 
prawny. Kandydata na stypendystę może także wskazać bezpośrednio Rada Programu Stypendialnego 
– w takim wypadku Rada może zwrócić się do opiekunów prawnych kandydata o przedłożenie 
wszystkich lub niektórych dokumentów wskazanych w § 3 ust. 1. 

2. Stypendystą może zostać jedynie osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:  

• przedłożyła Fundacji dokumenty wskazane w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1;  
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.  

 

§5  

Stypendia przyznaje Rada Programu Stypendialnego, w skład której wchodzą:  



• Adriana Smokowska, Członkini Zarządu Fundacji Zdrowy Ruch 

• Tomasz Smokowski 

• Marek Plawgo 

• Magdalena Sołtys 

 

§6 

1. Wnioski o przyznanie stypendiów składa się za pomocą formularza umieszczonego na stronie 
www.fundacjazdrowyruch.pl/stypendia. Formularz ten będzie dostępny wyłącznie trakcie trwania 
naboru na stypendystów Programu. Fundacja będzie informowała o terminach naborów poprzez swoją 
stronę internetową.  

2. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (styczeń 2022 – październik 2022). Wyniki 
naboru do Programu ogłoszone zostaną do 31.12.2021.  

3. Wysokość Stypendium dla jednego Stypendysty wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 
brutto.  

4. Stypendium będzie wypłacane w miesięcznych ratach (10 rat po 1000 zł brutto), przelewem na konto 
bankowe wskazane w Umowie stypendialnej [dalej zwaną „Umową”]. Wypłacane kwoty Stypendium 
pomniejszane będą o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

5. Rada Programu Stypendialnego nie przewiduje możliwości wypłat Stypendium w gotówce.  

6. Stypendysta może otrzymywać Stypendium nieprzerwanie przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. 
W uzasadnionych przypadkach, decyzją Rady Programu Stypendialnego okres ten może zostać 
wydłużony. 

7. Szczegółowe warunki wypłaty Stypendium określa Umowa Stypendialna.  

 

§7 

1. Stypendysta zobowiązuje się do wydatkowania uzyskanych w ramach stypendium środków 
finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem tj. na cele sportowe lub edukację. Istnieją 
następujące kategorie kosztów, na które należy przeznaczać środki finansowe otrzymane w 
ramach stypendium: 

1. SPRZĘT SPECJALISTYCZNY (np. kolce lekkoatletyczne, buty biegowe, odzież sportowa, 
przybory treningowe, suplementy) 

2. BADANIA LEKARSKIE I KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE związane bezpośrednio 
uprawianiem sportu  (np. badania diagnostyczne, konsultacje z lekarzami medycyny 
sportowej, próby wysiłkowe i wydolnościowe, konsultacje z psychologiem, dietetykiem, 
fizjoterapeutą, itp.) 

3. OBOZY SPORTOWE (w tym koszty transportu, koszty zakwaterowania) 
4. WYJAZDY NA ZAWODY (w tym koszty transportu, koszty zakwaterowania, koszty opłaty 

startowej) 
5. INNE (ustalane indywidualnie między Stypendystą a Radą Programu Stypendialnego). 

http://www.fundacjazdrowyruch.pl/stypendia


2. Przeznaczenie uzyskanych środków finansowych na inne cele musi być każdorazowo 
uzgadniane z Radą Programu Stypendialnego na piśmie (mailowo). 

3. Rada Programu Stypendialnego w każdym czasie może żądać od Stypendysty przedłożenia 
dowodów zakupu (paragony imienne, faktury, umowy) przedmiotów lub usług zakupionych ze 
środków stypedialnych. 

4. Wydatkowanie środków finansowych uzyskanych w ramach stypendium na cele inne, bez 
zgody Rady Programu Stypendialnego jest podstawą do rozwiązania Umowy przez Fundację ze 
skutkiem natychmiastowym, z jednoczesnym żądaniem zwrotu niewłaściwie wydatkowanych 
środków finansowych.  

5. Wydatkowanie całości środków finansowych uzyskanych w ramach stypendium powinno 
nastąpić najpóźniej w terminie do 30 listopada 2022 r. Po upływie tego terminu Stypendysta 
zobowiązany jest do zwrotu niewydatkowanych środków finansowych. 

 

§8 

1. Stypendysta lub jego rodzic / opiekun prawny, zobowiązany jest do składania Radzie Programu 
Stypendialnego raportów o sposobie wydatkowania kwot otrzymanych w ramach Stypendium oraz 
uzyskanych wynikach w nauce i osiągnięciach sportowych w okresie, w którym uzyskiwał stypendium 
[dalej zwanych: „Raportami” – wg wzoru Załącznik nr 3]. W przypadku, gdyby w terminie do  
30 listopada 2022 r. Stypendysta nie wydał w całości otrzymanych środków, wówczas Stypendysta jest 
zobowiązany do zwrotu niewydanych środków finansowych. 

2. Szczegółowe zasady, terminy przesyłania i zawartość Raportów określone są w Umowie. 

 

§9 

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty Stypendium/raty Stypendium w 
uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku: 

• braku zaangażowania Stypendysty w treningi lub znacznego obniżenia jego poziomu 
sportowego; 

• braku aktualnego orzeczenia o zdolności do uprawiania sportu wystawionego przez lekarza 
medycyny sportowej; 

• znacznego pogorszenia się sytuacji finansowej Fundacji, 

• przerwania nauki lub treningów na okres dłuższy niż 3 tygodnie niezależnie od przyczyn takiego 
stanu rzeczy, z wyjątkiem procesu leczenia kontuzji, udokumentowanego przez lekarza 
medycyny sportowej, trwającego nie dłużej niż 2 miesiące, 

• braku otrzymania przez Fundację Raportu dotyczącego wydatkowania Stypendium, zgonie z § 
4 Umowy Stypendialnej lub braku otrzymania dodatkowych potwierdzeń okoliczności 
wykazywanych w Raporcie Kwartalnym, zgodnie z § 4 ust. 3 Umowy Stypendialnej;  

• powtarzającego się niewypełniania zobowiązań, o których mowa w § 4  ust. 4 lub 5 Umowy, 
dotyczących przesyłania relacji z treningów Stypendysty i oznaczania profilów Fundacji w 
mediach społecznościowych Stypendysty. 

2. Fundacja może wstrzymać wypłatę Stypendium oraz żądać wypłaconych już kwot wraz z odsetkami 
ustawowymi liczonymi od dnia przekazania środków na konto Stypendysty, w przypadku: 



• uzyskania przez wnioskodawcę decyzji o przyznaniu stypendium, w oparciu o nieprawdziwe 
zaświadczenia lub oświadczenia, 

• sfałszowania dostarczonych do Fundacji dokumentów, 

• rażącego naruszenia przez Stypendystę zasad współżycia społecznego lub zasad uczciwej 
rywalizacji sportowej, jak również naruszenia dobrego imienia lub innych dóbr osobistych 
Fundacji, członków Rady Programu Stypendialnego lub Partnerów Programu.  

 

3. Okoliczności wymienione w ust. 1-2 powyżej mogą być podstawą do rozwiązania Umowy 
Stypendialnej. 

 

§ 10 

1. Rada Programu Stypendialnego w każdym czasie może żądać od Stypendysty przedłożenia aktualnej 
opinii od trenera oraz/lub opinii od wychowawcy (szkoły) oraz innych oświadczeń niezbędnych dla 
właściwej oceny kwalifikacji Stypendysty do otrzymywania Stypendium. 

2. Stypendysta/jego rodzic lub opiekun prawny, może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania 
stypendium poprzez pisemne oświadczenie (Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie 
„Wybiegaj w Przyszłość”  – wg wzoru Załącznik nr 4), przedłożone Radzie Programu Stypendialnego 
mailem na adres: biuro@fundacjazdrowyruch.pl.  

 

§ 11 

Fundacja w przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji finansowej Fundacji, zastrzega sobie prawo 
do zawieszenia Programu i wstrzymania wszelkich wypłat Stypendiów.  

 

§ 12 

1. Składając wniosek o Stypendium, kandydat/jego rodzic lub opiekun prawny wyrażają zgodę na 
przetwarzanie przez Fundację danych osobowych kandydata i jego rodzica/opiekuna 
prawnego w celach związanych z organizacją Programu Stypendialnego. 

2. Zawierając Umowę Stypendysta/jego rodzic lub opiekun prawny wyrażają ponadto zgodę na 
przetwarzania danych osobowych Stypendysty, w tym wizerunku i wykorzystanie ich na stronie 
www.fundacjazdrowyruch.pl oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych 
przez Fundację i stronach partnerów Programu oraz w materiałach promocyjno-
informacyjnych (prasa, radio, telewizja, internet, materiały graficzne) związanych z 
Programem Stypendialnym na warunkach określonych w Umowie Stypendialnej. 

3. Zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów, stypendystów oraz opiekunów 
prawnych zostały zawarte w § 14 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 13 



1. W przypadku przerwania nauki, zaprzestania uczęszczania na treningi, długotrwałej choroby i 
innych okoliczności mogących mieć wpływ na przebieg projektu stypendialnego Stypendysta / 
jego rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Radę 
Programu Stypendialnego mailowo na adres: biuro@fundacjazdrowyruch.pl. 

2. Przerwanie nauki lub treningów na okres dłuższy niż 3 tygodnie niezależnie od przyczyn 
takiego stanu rzeczy, z wyjątkiem procesu leczenia kontuzji, udokumentowanego przez 
lekarza medycyny sportowej, trwającego nie dłużej niż 2 miesiące, jest podstawą do 
wstrzymania wypłat rat Stypendium. Przerwanie nauki i/lub treningów przez Stypendystę 
może być też podstawą do rozwiązania Umowy Stypendialnej. 

3. Niezgłoszenie Radzie Progamu przerwania nauki i/lub treningów oraz pobieranie kolejnych rat 
stypendium, będzie podstawą do żądania zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych 
wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przekazania środków na konto Stypendysty, 
a w przypadku nieuregulowania należności, do wystąpienia na drogę sądową.  

 

§ 14  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  

1. Administrator Danych Osobowych  

Administratorem przetwarzanych danych osobowych zawartych we wniosku stypendialnym, jak 
również udostępnianych Fundacji lub utrwalonych przez Fundację w związku z wykonaniem Umowy 
[dalej: Dane Osobowe] jest Fundacja Zdrowy Ruch z siedzibą w 04-691 Warszawie, ul. Wapienna 2j 
[dalej: Administrator].  

Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z Rozporządzeniem 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), zwanym dalej „RODO”. 

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych 

Przetwarzanie Danych Osobowych kandydatów na Stypendystów i ich rodziców/opiekunów prawnych 
odbywa się w celu: 

• rekrutacji kandydatów do Programu Stypendialnego, z którymi zawarta zostanie Umowa, na 
podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy na 
żądanie osoby, której dane dotyczą); 

• oceny zasadności ewentualnych reklamacji i innych roszczeń zgłaszanych w związku z udziałem 
w rekrutacji do Programu: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względu na 
prawnie uzasadnione interesy administratora) 

Przetwarzanie Danych Osobowych Stypendystów i ich rodziców/opiekunów prawnych odbywa się w 
celu: 

• realizacji Umowy dot. Programu Stypendialnego na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy ) 

• promocji Fundacji oraz Programu Stypendialnego na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda 
rodzica/opiekuna prawnego osoby, której dane dotyczą) 

• wypełnienia niezbędnego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (obowiązki 
związane ze sprawozdawczością podatkową i księgową) na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO 



dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z udziałem w Programie oraz oceny roszczeń 

zgłaszanych w związku z udziałem w Programie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne 
ze względu na prawnie uzasadnione interesy administratora) Przetwarzanie Danych Osobowych 
trenerów odbywa się w celu: 

• realizacji Programu Stypendialnego, a w tym rekrutacji do Programu, na podstawie: art. 6 ust. 
1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadnione interesy 
administratora) 

3. Kategorie odbiorców danych osobowych 

Dane Osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

Dane Osobowe Stypendystów mogą być ponadto przekazywane Partnerom Fundacji w celach promocji 
Programu na warunkach określonych w Umowie Stypendialnej. 

 

4. Przekazywanie Danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej 

Fundacja zamierza publikować fotorelacje, wideorelacje w mediach społecznościowych, w związku z 
tym dane osobowe w postaci wizerunku i głosu mogą być udostępnione do kraju trzeciego, w którym 
znajduje się siedziba dostawcy portalu społecznościowego (np. Facebook, Instagram, Twitter) . 
Dostawcy ci gwarantują jednak odpowiedni poziom ochrony udostępnionych danych poprzez zawarte 
umowy zawierające standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską  

 

5. Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu 

Dane osobowe kandydatów na Stypendystów i ich rodziców/opiekunów prawnych będą 
przechowywane przez czas trwania rekrutacji do Programu, a ponadto przez okres odpowiadający 
terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu udziału w rekrutacji do Programu. 

Dane osobowe Stypendystów i ich rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane przez czas 
trwania Programu, a ponadto przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia ewentualnych 
roszczeń z tytułu udziału w Programie lub przez okres odpowiadający okresowi przechowywania 
dokumentów księgowych, wynikającemu z obowiązujących przepisów prawa – zależnie który z tych 
okresów będzie dłuższy. 

Dane osobowe trenerów kandydatów na Stypendystów będą przechowywane przez czas trwania 
rekrutacji do Programu, zaś Dane osobowe trenerów Stypendystów będą przechowywane przez czas 
trwania Programu. 

Dane Osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą jednak przechowywane jedynie do momentu 
wycofania zgody na ich przetwarzanie. Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym czasie 
poprzez oświadczenie złożone Administratorowi mailowo na adres: biuro@fundacjazdrowyruch.pl. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem i ważność przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 



6. Uprawnienia 

W każdym czasie osoba, której dotyczą Dane Osobowe, jest uprawniona do: 

1/ żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
2/ żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
3/ żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  
4/ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,  
5/ wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 
6/ cofnięcia zgody – w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody - w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, w szczególności  poprzez wysłanie wiadomości na e-mail: biuro@fundacjazdrowyruch.pl.  

Do czasu osiągnięcia pełnoletności przez osobę której dotyczą Dane Osobowe, realizacja opisanych 
powyżej praw wymaga działania przedstawiciela ustawowego.  

 

7. Informacja co do wymogu/warunków podania danych osobowych oraz źródeł pochodzenia danych 
i kategoriach danych 

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi konieczny warunek udziału w rekrutacji 
do Programu Stypendialnego, a następnie udziału w samym Programie. 

W przypadku jeżeli Dane Osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez osobę, której dotyczą, 
źródłem Danych Osobowych są przedstawiciele ustawowi małoletniego. Administrator przetwarza 
następujące kategorie Danych Osobowych: Dane stypendysty: imię, nazwisko, adres email, numer 
telefonu, adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL, wizerunek, informacje związane z karierą 
sportową, przebiegiem nauki oraz sytuacją majątkową udostępniane na potrzeby rekrutacji do 
Programu oraz realizacji umowy stypendialnej; Dane przedstawiciela ustawowego: imię, nazwisko, 
adres email, numer telefonu, numer i seria dowodu osobistego, numer rachunku bankowego; Dane 
trenera: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu.  

Dane Osobowe nie będę służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

§ 15 

Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku gdyby było to konieczne 
w celu usunięcia błędów i omyłek w treści Regulaminu, w celu dostosowania Regulaminu do 
obowiązujących przepisów prawa lub gdyby potrzeba dokonania zmiany wynikła z okoliczności, które 
wystąpiły po ogłoszeniu Regulaminu, a których Fundacja nie mogła wcześniej przewidzieć, z 
zastrzeżeniem poszanowania praw osób, które przed zmianą Regulaminu zgłosiły swój udział w 
Programie lub podpisały Umowę. 


