Fundusz dla Seniorów Klubu Brydżowego Saska Kępa
i Mazowieckiego Związku Brydża Sportowego
1. Zarząd Mazowieckiego Związku Brydża Sportowego (zwany dalej: Organizatorem) podpisał
Umowę o Współpracy z Fundacją Wojciecha Niewiadomskiego O LEPSZE JUTRO z siedzibą w
Warszawie (zwanym dalej Fundatorem) o stworzeniu Funduszu dla Seniorów (zwanym dalej
Programem).
2. Program ma na celu ułatwienie realizacji hobby gry w brydża sportowego seniorom
uczestniczącym w turniejach.
3. Fundator przeznaczy do 160zł miesięcznie każdemu zakwalifikowanemu do Programu
seniorowi na opłacenie startowego w cotygodniowych turniejach organizowanych przez Klub
Brydżowy Saska Kępa (środy) oraz Warszawski Związek Brydża Sportowego (czwartki).
4. Beneficjentem Programu może być senior który ukończył 60 lat (czyli urodził się przed rokiem
1961) oraz wykazuje się wysoką kulturą osobistą. Warunkiem Fundatora jest, by uczestnicy
Programu min.40% turniejów dotowanych z Programu rozegrali w turniejach organizowanych
przez Klub Brydżowy SASKA KĘPA .
5. Cykl rozliczeń jest cyklem miesięcznym. W przypadku niespełnienia opisanych warunków
uczestnik Programu może zostać z niego wykreślony.
6. Organizator powołuje trzyosobową Komisję w składzie: Przewodniczący Maciej Czajkowski (ze
strony Organizatora), Wojciech Niewiadomski (ze strony Fundatora) oraz Małgorzatę Maruszkin
(reprezentującą Bridge 60+), która będzie opiekować się beneficjentami Programu (przyjmować
do Programu, rozliczać udział seniorów z organizatorami, usuwać z Programu). Członkowie
Komisji nie mogą być beneficjentami Programu.
7. Chętnych do uczestnictwa w Programie prosimy o zgłaszanie się do Macieja Czajkowskiego (email: mczaja@interia.pl). Zgłoszenia do Programu będą również przyjmowane do 30 min. przed
rozpoczęciem turniejów począwszy od 27.10.2021r.
8. Liczba uczestników Programu jest ograniczona. Program startuje 27.10.2021r.
9. Beneficjenci Programu winni zgłaszać sędziemu podczas zapisów, iż są uczestnikami Programu,
wtedy nie zostanie pobrane od nich wpisowe. Sędziowie przed pierwszym turniejem danego
miesiąca otrzymają listę uczestników Programu. Poza powyższym lista uczestników Programu
nie będzie publikowana.
10. Nie ma zwrotów wpisowego – Fundator rozlicza się bezpośrednio z organizatorami turniejów.
11. Uczestnik Programu może grać z dowolnie wybranym przez siebie partnerem, ale beneficjent
Programu odpowiada za odpowiednie zachowanie partnera.
12. Przyjęci do Programu zobowiązują się do przestrzegania niniejszych ustaleń.
13. Przy spełnianiu warunków przez beneficjentów dodatkowo istnieje możliwość opłacenia przez
Fundatora uczestnikom Programu składek członkowskich PZBS na rok 2022.

