Fundacja Górska Echo
Ul. Walecznych 27/4
03-916 Warszawa

Regulamin przyznawania wsparcia na wyprawy i projekty górskie
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Wszystkie wnioski z prośbą o pomoc muszą być kierowane do Fundacji Górskiej
Echo wyłącznie na piśmie na adres: Fundacja Górska Echo ul. Walecznych 27/4,
03-916 Warszawa drogą pocztową.
Fundacja Górska Echo rozpatruje wnioski o pomoc finansową wyłącznie od osób,
które dostarczą komplet wymaganych dokumentów tj:
a) wypełniony wniosek o pomoc finansową na wyprawę/projekt górski,
b) podpisaną deklarację zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację
Górską Echo w celu realizacji działań Fundacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z
późn.zm.)”
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Powyższe oświadczenie jest konieczne, aby wniosek mógł być poddany wstępnej
weryfikacji przez Zarząd Fundacji oraz ew. w przyszłości umieszczony na stronie
www lub innych publicznie dostępnych materiałach.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
W szczególnych przypadkach Fundacja zastrzega sobie prawo do wystąpienia z
prośbą o dodatkowe dokumenty ze względu na specyfikę wniosku bądź sposobu
udzielania przez Fundację Górską Echo pomocy w danym przypadku.
Wnioski o wsparcie, zgodnie z p. 2 niniejszego regulaminu, należy przesyłać
listownie na adres Fundacji do dnia 15 stycznia każdego roku. Zarząd decyzje
podejmie nie później, niż do dnia 15 lutego każdego roku.
Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej i jej wysokości lub/i pomocy rzeczowej
podejmuje Zarząd.
Zarząd ocenia możliwość udzielenia pomocy zgodnie z posiadanymi środkami
finansowymi.
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Zarząd po rozpatrzeniu wniosku informuje wnioskodawcę o przyznanej pomocy
lub o decyzji negatywnej.
W przypadku podania nieprawdziwych danych we wniosku lub wykorzystania
przyznanego dofinansowania niezgodnie ze złożonym wnioskiem, decyzja o
przyznaniu zostaje cofnięta, a wypłacone środki podlegają zwrotowi na konto
Fundacji.
Pomoc nie może być przyznawana osobom wchodzącym w skład statutowych
organów Fundacji oraz członkom ich najbliższych rodzin.
Beneficjenci środków Fundacji są zobowiązani do promowania idei Fundacji. W
tym celu zawarte będzie Porozumienie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
Decyzje o przyznaniu dotacji wraz z uzasadnieniem publikowane będą na stronie
internetowej Fundacji Górskiej Echo.
Wsparcie mogą uzyskać tylko i wyłącznie osoby fizyczne. Wsparcie jest imienne.
Nie przewiduje się trybu odwoławczego od decyzji Zarządu.
Fundacja zastrzega sobie prawo do nie przyznania żadnego dofinansowania w
danym roku kalendarzowym.
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