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1. Istoric

Prima ediție a Swimathon, la nivel național, a avut loc în anul 2009, la Cluj-Napoca. Inițiator și
organizator: Fundația Comunitară Cluj. Următoarele ediții, organizate tot de Fundația Comunitară Cluj,
au avut loc în anii 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 și 2019. În anul 2021 are loc a 11-a
ediție.

În tot acest timp Swimathon Cluj a reușit să mobilizeze 789.181 lei pentru cauze locale.

2. Cadrul de desfășurare a Swimathon 11 #ONG Help!

Swimathon este o platformă de atragere de fonduri pentru proiecte din comunitatea locală. Este un
mecanism construit în jurul unui eveniment de înot, prin care comunitatea se întâlnește, interacționează
și se implică să strângă fonduri pentru proiectele pe care le consideră relevante. Anul acesta, în mod
excepțional, le dăm și celor care nu știu să înoate, posibilitatea de a face bine. Chiar dacă nu ne putem
întâlni la bazin, ca în anii precedenți, tot putem să ajungem împreună la mal! Așa că organizăm un
swimathon pentru... neînotători!

În această ediție declarăm valid orice tip de mișcare: gimastică, alergare, ciclism, drumeție, dans și...
orice ne trece prin cap.

Nu mai putem înota pe 23 octombrie, dar putem face oricând mișcare în perioada 1 - 23 octombrie
inclusiv, în orice zi și la orice oră.

Nu ne mai putem vedea la bazin, dar putem face oriunde mișcare! În scara blocului, în parcul de copii, la
sală, în parc, la pădure!

Tot pentru prima dată, venim cu o provocare majoră: adunăm bani NU pentru proiectele ONG-urilor, ci
pentru ca ONG-urile să-și susțină activitatea. Deoarece știm că, în lipsa acestor fonduri, niciunul dintre
proiectele lor nu ar putea fi implementat. În acest fel testăm generozitatea donatorului clujean, de la
care așteptăm să înțeleagă nu doar rolul ONG-urilor, ci și modul lor de funcționare.

Cine participă la Swimathon 11 #ONG Help!



● În acest an, neînotătorii-fundraiseri preiau locul înotătorilor (numiți în continuare
„neînotătorF”) care pot să atragă fonduri pentru o anume organizație prin orice tip de mișcare
ales de ei, în perioada 1 - 23 octombrie, iar provocarea lor va fi să își mobilizeze prietenii din
social media să se alăture cauzei, fie prin mișcare, fie printr-o simplă donație.

● Pe lângă înotători, în procesul de strângere de fonduri, sunt implicați și ambasadorii-fundraiseri
(numiți în continuare „ambasadoriF”). Fără să înoate, aceștia fac legătura între organizație și
clujenii care nu reușesc să facă mișcare, ca să contribuie direct la strângerea de fonduri.

Fondurile strânse vor fi direcționate de Fundația Comunitară Cluj către organizațiile participante, pe baza
unui contract de finanțare nerambursabilă. Finanțările vor fi acordate după încheierea procesului de
strângere de fonduri, calendarul final fiind agreat cu fiecare organizație în parte.

Reprezentanții ONG-urilor care vor participa la Swimathon 11 #ONG Help! aplică prin completarea unui
formular de înscriere pe platforma de strângere de fonduri, iar un juriu extern, desemnat de către
Fundația Comunitară Cluj, va alege organizațiile participante, iar acestea vor apărea pe platforma
swimathon.fundatiacomunitaracluj.ro.

2.1. Participarea individuală la costurile de organizare a Swimathon 11 #ONG Help!

Organizatorul va reține un procent din totalul de donații strânse de la fiecare organizație pentru
acoperirea unei părți din costurile de organizare a evenimentului, în felul următor: Pentru sumele
strânse care depășesc 15.000 de lei, organizațiile vor plăti 10% din suma totală, iar în cazul în care o
organizație nu reușește să genereze donații și/sau sponsorizări în valoare de 15.000 de lei, organizatorul
își rezervă dreptul de a reține din suma strânsă 1.500 de lei.

Vestea bună este că anul acesta dublăm donațiile care depășesc suma 15.000 de lei! Cum se întâmplă
lucrurile: să luăm o organizație care reușește să adune din donații și/sau sponsorizări 15.000 de lei. Din
această sumă se scade procentul de 10% pentru organizarea evenimentului. Rezultă 13.500 lei, pe care
Fundația Comunitară Cluj îi dublează, astfel că ONG-ul primește în final, 27.000 lei.

2.2. Participarea, ca  neînotători-fundraiseri, ambasador-fundraiser la Swimathon 11 #ONG Help!

Pentru a participa la campania de strângere de fonduri și la evenimentul de la bazin, fiecare ONG trebuie
să se asigure că are susținerea potrivită: cât mai mulți neînotătoriF și obligatoriu un ambasadorF. Pentru
a sublinia rolul lor în cadrul evenimentului, fiecare neînotătorF înscris va achita individual către
organizator (Fundația Comunitară Cluj) o taxă/kit de participare de 100 de lei, care va fi înregistrată în
contul organizației susținute.



Pentru mai multe detalii:
Gabriel Todoran
Asistent grantmaking și administrativ
Fundația Comunitară Cluj
E: gabriel.todoran@fundatiacomunitaracluj.ro

Timea Grunzó
Manager atragere fonduri
Fundația Comunitară Cluj
E: timea.grunzo@fundatiacomunitaracluj.ro

2.3 Criterii de selecție
Ce fel de organizații se pot înscrie la Swimathon 11 #ONG Help!?

Organizații non-profit, care au:
● bilanț contabil pe 2020
● statut
● completat formularul de înscriere
● capacitatea de a derula o campanie de strângere de fonduri care să atingă suma de 15.000 lei
● intenția de a mobiliza un număr cât mai mare de neînotătoriF și obligatoriu un ambasadorF.

Formularul de înscriere
● completat integral AICI , la toate secțiunile sale (acolo unde o secțiune nu se aplică se va face

mențiunea N/A), până la data limită specificată în calendarul oficial.

Selectăm organizații care:
● nu realizează activități de natură politică
● nu realizează activități sau susțin cauze care aduc atingere sau discriminează pe considerente de

etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice și/sau psihice sau apartenența la una
sau mai multe categorii sociale și/sau economice

● nu sprijină direct sau indirect activități sau organizații teroriste și/sau de crimă organizată
● aduc un plus de valoare comunității locale în care își desfășoară activitățile
● se adresează unor grupuri diverse de beneficiari din comunitatea locală
● stimulează interacțiunea dintre membrii comunității
● prevăd un buget clar și realist
● produc rezultate concrete, relevante pentru comunitățile din Cluj, care își pot continua

activitățile și după finalizarea perioadei de finanțare
● derulează proiecte în județul Cluj

2.4 Calendar

● Lansarea apelului de înscriere pentru ONG-uri: 25 august 2021.
● Data limită de înscrieri pentru ONG-uri: 20 septembrie 2021.

mailto:gabriel.todoran@fundatiacomunitaracluj.ro
mailto:timea.grunzo@fundatiacomunitaracluj.ro
https://forms.gle/Ez5hZC2Utu2cf91q7
https://forms.gle/Ez5hZC2Utu2cf91q7


● Jurizarea organizațiilor înscrise pe platforma Swimathon 11 #ONG Help!, în baza formularului de
înscriere și a eventualelor informații suplimentare solicitate în etapa de înscriere: 20 - 21
septembrie.

● Anunțarea organizațiilor care vor fi înscrise pe platformă și lansarea oficială a platformei
Swimathon 11 #ONG Help! – 21 septembrie.

● Întâlniri online tematice (comunicare și fundraising) cu organizațiile înscrise: 22 septembrie - 07
octombrie.

● Înscriere neînotătoriF și ambasadoriF și derularea campaniilor individuale de fundraising: 01 -
23 octombrie.

● Eveniment de încheiere - înmânarea kit-urilor pentru cei înscriși și implicați în campanii, moment
de făcut poze și socializare între participanți - în limita posibilităților: 23 octombrie.

● Colectarea donațiilor angajate: 25 octombrie - 05 noiembrie.
● Încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă și efectuarea plăților: 08 - 26 noiembrie.

3. Mecanismul-platforma Swimathon – etape, termeni și condiții

3.1 Etape
3.1.1. Etapa 1 – Înscriere de organizații:

Organizațiile se vor înscrie prin completarea formularului postat AICI. Organizația va apărea pe platforma
swimathon.fundatiacomunitaracluj.ro după finalizarea procesului de jurizare.

3.1.2. Etapa 2 – Jurizare organizații:
Un juriu extern nominalizat de către Fundația Comunitară Cluj, format din 3-5 membri, va evalua și

selecta organizațiile participante din totalul celor care au completat formularul de înscriere la
Swimathon 11 #ONG Help!.

3.1.3. Etapa 3 – Anunț organizații participante:
Fundația Comunitară Cluj va publica lista cu organizațiile selectate prin canale de comunicare disponibile

și pe swimathon.fundatiacomunitaracluj.ro

3.1.4. Etapa 4 – Înscrierea neînotătorilorF și a ambasadorilorF:
Pentru a reprezenta și susține o organizație pe platforma swimathon.fundatiacomunitaracluj.ro,

neînotătoriiF se vor înscrie individual, în felul următor:

1. Intră pe platforma Swimathon
2. Aleg organizația pe care vor să o susțină
3. Se înscriu ca ne-înotător. Asta presupune să facă prima donație, de 100 de lei, în contul căreia

vor primi și kitul de participare (tricou, diplomă, medalie), și să aleagă forma de mișcare prin
care pot contribui

4. După finalizarea înscrierii primesc un e-mail cu instrucțiuni legate de cum pot invita prietenii să
se alăture.



5. Au la dispoziție 23 de zile să facă mișcarea asumată, ținând cont că cu cât postează mai repede
pe facebook, cu atât pot mobiliza mai mulți prieteni să li se alăture, pentru că, dacă fac mișcare
în fiecare zi, pot tăgui zilnic un alt prieten.

3.1.5. Etapa 5 – Donații:
Donatorii vor oferi sume fixe pentru susținerea neînotătorului-fundraiser, sau a organizației favorite (de

ex.: 50 de lei, 100 de lei, 200 de lei sau orice altă sumă dorită).

Donatorii vor fi atrași în urma campaniilor derulate de către neînotătoriiF, ambasadoriiF și de
organizațiile/echipele participante.

Donațiile vor fi făcute prin intermediul platformei swimathon.fundatiacomunitaracluj.ro. Donațiile și/sau
sponsorizările vor fi făcute direct către Fundația Comunitară Cluj, prin modalitățile de plată
menționate la punctul 4.12.

Termeni și condiții Swimathon 11 #ONG Help!

3.1.6. Organizațiile selectate și participante la Swimathon 11 #ONG Help! vor fi de acord cu
următoarele:

● Regulamentul de participare la Swimathon 11 #ONG Help!
● Organizatorul va reține un procent din totalul strâns pentru fiecare organizație, pentru

acoperirea unei părți din costurile de organizare a evenimentului; procentul este de 10%
pentru sumele strânse care depășesc 15.000 de lei pentru fiecare organizație.

● În cazul în care o organizație nu reușește să strângă cel puțin 15.000 de lei, organizatorul
își rezervă dreptul de a reține, din suma strânsă la Swimathon, o taxă fixă de 1.500 de
lei pentru acoperirea unei părți din costurile de organizare ale evenimentului.

● Donațiile care depășesc suma 15.000 de lei vor fi dublate de către organizator astfel: din
suma adunată, care este egală cu sau depășește 15.000 de lei se scade se scade
procentul de 10% pentru organizarea evenimentului; suma rezultată este dublată de
Fundația Comunitară Cluj.

● Fiecare neînotătorF înscris va plăti, individual, către organizator (Fundația Comunitară
Cluj) o taxă/kit de participare de 100 de lei sumă care va reprezenta prima donație
intrată în contul organizației pe care o susține.

● În timpul și/sau după încheierea campaniei de strângere de fonduri, Fundația
Comunitară Cluj va pune la dispoziția organizațiilor datele personale ale donatorilor doar
dacă organizația face dovada deținerii unui certificat autorizat de prelucrare a datelor cu
caracter confidențial.

● Datele de contact (neînotătoriF și ambasadoriF) vor fi păstrate pentru uzul intern al
Fundației Comunitare Cluj și nu vor fi transmise unei terțe părți, fără acordul prealabil al
acestora.



3.1.7. Înscriindu-se pe platforma swimathon.fundatiacomunitaracluj.ro, neînotătoriiF și
ambasadoriiF vor fi de acord cu următoarele:

● Regulamentul de participare la Swimathon 11 #ONG Help!
● Reținerea unui procent din totalul sumelor strânse în urma campaniei, conform Cadrului

de desfășurare a Swimathon 11  #ONG Help!
● Plata unei taxe/kit de participare de 100 de lei per neînotătorF, reprezentând prima

donație către organizația pe care o susțin.
Datele de contact vor fi păstrate pentru uzul intern al Fundației Comunitare Cluj și nu vor fi transmise

unei terțe părți fără acordul neînotătorilorF și ambasadorilorF..

3.1.8. Înscriindu-se pe platforma swimathon.fundatiacomunitaracluj.ro, donatorii vor fi de
acord cu următoarele:

● Regulamentul de participare la Swimathon 11  #ONG Help!
● Suma donată va fi direcționată sub forma unei finanțări nerambursabile către

organizația susținută prin intermediul Fundației Comunitare Cluj
● Reținerea unui procent din totalul sumelor strânse în urma campaniei, conform Cadrului

de desfășurare a Swimathon 11  #ONG Help!
Datele de contact vor fi păstrate pentru uzul intern al Fundației Comunitare Cluj și nu vor fi transmise

unei terțe părți fără acordul donatorului.

4. Regulamentul privind campaniile de strângere de

fonduri/modalități de plată

4.1 În angajament, donatorul optează pentru susținerea cu o sumă fixă (de ex.: 50 lei, 100 lei, 200 lei sau
orice altă sumă decisă de către donator, – dar nu mai mică de 10 lei).

Plățile vor fi realizate prin următoarele modalități:
A. Plata online – Eu plătesc pe platforma swimathon.fundatiacomunitaracluj.ro
B. Plata prin bancă – date bancare: Fundația Comunitară Cluj, CUI 23102190, Cont IBAN RO95

BTRL 0130 1205 J303 07XX, Banca Transilvania, sucursala Cluj-Napoca, cu mențiunea „Susțin
echipa/Nume înotător…………….. organizația.............. la Swimathon 11 #ONG Help!”

C. Plata POS. La sediul Fundației Comunitare Cluj, str. Țebei nr. 21, corp C, et. 2, laborator 16,
Cluj-Napoca, până cel târziu 05 noiembrie 2021 sau în cadrul evenimentului.

D. La solicitare, persoanele juridice pot încheia un contract de sponsorizare.

În timpul campaniei și la finalizarea acestuia, Fundația Comunitară Cluj va furniza o situație actualizată a
sumelor strânse și va vira donațiile strânse de fiecare organizație în parte până la 26 noiembrie 2021.

5. Regulamentul sportivi neînotătoriF



6.1 Pentru stimularea campaniilor de strângere de fonduri și suportul creativ al neînotătorilorF
aceștia primesc provocări virtuale la care sunt invitați să se înscrie. Strângerea de fonduri nu
este limitată și/sau nu depinde în nici un fel de îndeplinirea acestor provocări virtuale.
NeînotătoriiF sunt încurajați să abordeze metodele pe care le consideră oportune pentru a-și
atinge obiectivele financiare stabilite, dar Fundația Comunitară Cluj se angajează să promoveze
neînotătoriiF care postează fotografii din timpul activității alese, dacă aceștia dau tag paginii de
Facebook a Fundației Comunitare și folosesc în descriere haștagul #ONGhelp.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa și/sau schimba Regulamentul,

precum și dreptul de a suspenda și/sau amâna desfășurarea evenimentului, cu condiția
înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din

prevederile acestuia. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la

cunoștință tuturor celor implicați în desfășurarea evenimentului (înotătoriD, neînotătoriF,

ambasadoriF, organizații participante și echipele lor).

Evenimentul va fi desfășurat cu respectarea normelor în vigoare și în condițiile stabilite prin

ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.


