Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/IV/2019 z dnia 22 marca 2019
w sprawie grantu socjalnego Chorągwi Stołecznej ZHP na HAL 2019

GRANT SOCJALNY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP

HAL 2019
Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP ogłasza zasady ubiegania się o grant, którego celem
będzie dofinansowanie wyjazdu uczestników - członków naszej organizacji podczas
Harcerskiej Akcji Letniej w 2019 roku.
I. WARUNKI DOFINANSOWANIA
1. Dofinansowanie jest przeznaczone dla maksymalnie 250 członków Chorągwi Stołecznej
ZHP - uczestników wypoczynku zorganizowanego w ramach Chorągwi Stołecznej - do 18
roku życia.
2. Maksymalna kwota dofinansowania na jedną osobę: 200,00 zł - kwota ta zmniejsza koszt
odpłatności uczestnika w wyjeździe.
3. Z jednej drużyny dofinansowanie może otrzymać maksymalnie 30% członków drużyny wg
stanu ewidencji.
4. Kryteria, jakie musi spełnić kandydat:
 Wpis do ESHD,
 Opłacona podstawowa składka członkowska,
 Minimum półroczna przynależność/przydział w drużynie/gromadzie (udokumentowany
w ESHD),
 Opis sytuacji socjalnej (bez podawania dochodów osiąganych w gospodarstwie
domowym) sporządzony przez drużynowego/radę drużyny,
 Opinia komendanta hufca o prawidłowym działaniu drużyny - w formie linku do skanu,
znajdującego się w serwisie OneDrive w domenie zhp.net.pl/zhp.pl - podczas
wypełniania formularza należy umieścić link do pliku w odpowiednim oknie.
5. Wniosek powinien być złożony do 30 kwietnia 2019 do 23:59 za pośrednictwem
formularza ankiety na stronie:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzQcuJd
eup1hNiWsfI80cuSRUNERSRFozNEQzWUpTV0lNOFFUM1kzMlUyNC4u.
6. Wniosek wypełnia i składa drużynowy typujący uczestnika do dofinansowania.
7. Wysłać zgłoszenie można tylko z maila w domenie zhp.net.pl/zhp.pl po zalogowaniu się.
II. ROZSTRZYGNIĘCIE GRANTU
1. Po rozstrzygnięciu grantu dofinansowanie zostanie przekazane na konto właściwego
hufca.
2. W ramach dofinansowania przyznane środki mają być przeznaczone na harcerski
wypoczynek letni wskazanych we wniosku zuchów i harcerzy.
3. W ramach dofinansowania nie mogą być finansowane wydatki niezwiązane z realizowanym
zadaniem.
4. Terminarz grantu:
i.
30 kwietnia 2019 r., godz. 23:59 - koniec składania wniosków,
ii.
2 maja 2019 r. - potwierdzenie wpłynięcia wniosków,
iii.
15 maja 2019 r. - rozstrzygnięcie grantu,
iv.
od 20 maja 2019 r. - uruchomienie środków.
5. W przypadku nierozdysponowania pełnej puli pieniędzy Komenda Chorągwi zastrzega
sobie prawo do przeprowadzenia drugiej tury grantu bądź przekazania środków na grant
socjalny następnej akcji zimowej lub letniej.
6. Pytania dotyczące regulaminu, ankiety prosimy zadawać wysyłając maila na adres
krystyna.mamak@zhp.net.pl. Odpowiemy niezwłocznie, a jeśli sytuacja będzie tego
wymagała lub będzie taka prośba - zadzwonimy na podany w mailu numer.
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III. ROZLICZENIE DOFINANSOWANIA
Przy składaniu rozliczenia HAL na liście odpłatności należy uwzględnić dofinansowanie
z dotacji socjalnej.
Lista odpłatności musi wyraźnie zawierać informację, że kwota została dofinansowana
z dotacji socjalnej.
W przypadku braku uwzględnienia dofinansowania na liście odpłatności, dofinansowanie
będzie musiało zostać zwrócone.
Wniosek powinien być kompletny, zawierać ważne, pełne informacje dot.
zucha/harcerza, co przyczyni się do jego pozytywnego zaopiniowania przez chorągwiana
komisję grantową.
IV. REGULAMIN PRACY KOMISJI GRANTOWEJ
W skład Komisji wchodzą 3 osoby.
Do 30 kwietnia 2019 r., godz. 23:59, są zbierane wnioski zgodnie z regulaminem.
Komisja grantowa pracuje indywidualnie w dniach 2 – 15 maja 2019 r., oceniając każdy
wniosek według karty oceny.
Podczas spotkania 15 maja 2019 r. następuje podsumowanie pracy indywidualnej oraz
decyzja Komisji o przyznaniu dofinansowania.
Komisja swoją decyzję przedstawia Komendzie Chorągwi w formie raportu.
Decyzję Komisji zatwierdza Komenda Chorągwi.
Od decyzji Komendy Chorągwi nie przysługuje odwołanie.

V. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
1. Drużynowy, wypełniając wniosek, oświadcza, że opiekunowie prawni dziecka zostali
poinformowani o przekazaniu danych zebranych w celu zgłoszenia członka ZHP do grantu
oraz została im przekazana poniższa treść klauzuli informacyjnej, dotyczącej
przetwarzania danych osobowych:
i. Administratorem danych osobowych jest CHORĄGIEW STOŁECZNA ZHP IM. BOHATERÓW
WARSZAWY
z
siedzibą
UL.
PIASKOWA
4,
01-067
WARSZAWA,
e-mail: choragiew@stoleczna.zhp.pl.
ii. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
sprawach związanych z ochroną danych osobowych. Kontakt do IOD: Barbara Murdza,
rodo@stoleczna.zhp.pl, CHORĄGIEW STOŁECZNA ZHP IM. BOHATERÓW WARSZAWY
z siedzibą UL. PIASKOWA 4, 01-067 WARSZAWA
iii. Dane będą przetwarzane w ramach rozpatrywania i przyznawania GRANTU
SOCJALNEGO CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP na podstawie zgody wyrażonej przez
prawnych opiekunów uczestnika Harcerskiej Akcji Letniej.
iv. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od daty przesłania danych do
Administratora.
v. Odbiorcami danych osobowych są firmy współpracujące z nami na podstawie
zawartych umów, m.in. firmy dostarczające usługi IT lub inne podmioty upoważnione
na podstawie przepisów prawa.
vi. Osoby, których dane dotyczą i/lub ich opiekunowie prawni mają prawo dostępu do
swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania,
usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania.
vii. Ww. osoby mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej
wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które
miało miejsce do momentu wycofania zgody.
viii. Ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych.
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