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1. Történelem

A Swimathon első, országos szintű eseményére 2009-ben került sor Kolozsváron.
Kezdeményező és szervező: Kolozsvári Közösségi Alapítvány. A következő, szintén a
Kolozsvári Közösségi Alapítvány által szervezett események 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2018 és 2019-ben voltak megrendezve. A 11. kiadásra 2021-ben kerül sor.

Ez idő alatt a Swimathon Cluj-nak sikerült összegyűjtenie 789.181 lejt helyi ügyek javára.

2. A Swimathon 11 #ONG Help! keretrendszere

A Swimathon egy adománygyűjtő platform a helyi közösségi projektek számára. Ez egy olyan
mechanizmus, amely egy úszó esemény köré épül, ahol a közösség találkozik, és közösen
részt vesz abban, hogy pénzt gyűjtsön az általa fontosnak tartott projektekre. Idén kivételesen
azoknak is esélyt adunk, akik nem tudnak úszni. Ha nem is tudunk az uszodában találkozni,
mint a korábbi években, együtt akkor is partra szállhatunk! Tehát swimathont szervezünk... nem
úszóknak!

Ebben a kiadásban mindenféle mozgást érvényesnek nyilvánítunk: torna, futás, kerékpározás,
túrázás, tánc és... ami csak eszünkbe jut.
Október 23-án már nem úszhatunk, de október 1-től 23-ig, bármelyik nap, bármikor
mozoghatunk.
Az uszodában nem láthatjuk egymást, de mozoghatunk bárhol! A lépcsőházban, a játszótéren,
a tornateremben, a parkban, az erdőben!

Szintén első alkalommal egy nagy kihívás elé állunk: NEM civil szervezetek projektjeire gyűjtünk
pénzt, hanem a civil szervezetek működése számára, ezzel támogatva a munkájukat és
fenntarthatóságukat. Mert tudjuk, hogy ezek az erőforrások nélkül egyik projektjük sem
valósulhatna meg. Így teszteljük a kolozsvári adományozó nagylelkűségét, akitől nemcsak azt
várjuk, hogy megértsék, mi a civil szervezetek szerepe, hanem azt is, ahogyan működnek ezek.

Ki vesz részt a Swimathon 11 #ONG Help! eseményen



Idén a nem-úszó-fundraiserek (a továbbiakban "nem-úszók") veszik át az úszók szerepét, akik október 1.

és 23. között bármilyen általuk választott mozás révén gyűjthetnek adományt egy adott szervezet

számára, és az lesz a feladatuk, hogy mozgósítsák közösségi médián keresztük ismerőseiket, hogy

csatlakozzanak az ügyhöz, akár mozgással, akár egyszerű adományozással.

Az úszókon kívül nagykövet-fundraiserek is részt vesznek az adománygyűjtési folyamatban (a
továbbiakban nagykövet). Anélkül, hogy úsznának, ők összekötő kapocsként működnek a
szervezet és azok az emberek között, akik nem tudnak eljönni az uszodába, hogy közvetlenül
járuljanak hozzá az adománygyűjtéshez.

Az összegyűjtött pénzösszegeket a Kolozsvári Közösségi Alapítvány juttatja el a résztvevő
szervezeteknek, támogatási szerződés alapján. A támogatások odaítélésére az
adománygyűjtés lezárása után kerül sor, a végleges menetrendet az egyes szervezetekkel
egyeztetik majd a szervezők.

A Swimathon 11 #ONG Help! rendezvényen részt vevő civil szervezetek képviselői a
rendezvény platformján található jelentkezési űrlap kitöltésével jelentkeznek, majd a Kolozsvári
Közösségi Alapítvány által kijelölt külső zsűri választja ki a résztvevő szervezeteket, amelyek
megjelennek a swimathon.fundatiacomunitaracluj.ro platformon.

2.1. Egyéni részvétel a Swimathon 11 #ONG Help! szervezési költségeiben

A szervező az egyes szervezetek által összegyűjtött adományok egy százalékát az esemény
szervezési költségeinek egy részének fedezésére tartja vissza az alábbiak szerint: A 15 000 lej
feletti összegek esetében a szervezetek a teljes összegyűjtött összeg 10%-át fizetik be, ha
pedig egy szervezet nem tud 15 000 lejes adományt és/vagy szponzori támogatást
összegyűjteni, a szervező fenntartja annak a jogát, hogy a végösszegből 1500 lejt
visszatartson.

A jó hír az, hogy idén a 15 000 lej feletti adományokat megduplázzuk! Így fog működik a dolog:
vegyünk egy szervezetet, amelynek sikerül 15.000 lejt adományokból és/vagy szponzorációból
összegyűjtenie. Ebből az összegből levonjuk a rendezvény szervezéséért járó 10%-ot. Az
eredmény 13.500 lej, amelyet a Kolozsvári Közösségi Alapítvány megdupláz, így a civil
szervezet végül 27.000 lejt fog kapni.

2.2. Csapatokban való részvétel nem-úszó-fundraiserként és nagykövet-fundraiserként a
Swimathon 11 #ONG Help! rendezvényén

Az adománygyűjtő kampányban minden civil szervezetnek biztosítania kell a megfelelő
támogatást: minél több nem-úszó és egy kötelező nagykövet. Az eseményen való szerepük
kiemelése érdekében minden regisztrált nem-úszó egyénileg 100 lejes részvételi díjat/csomagot
fizet a szervezőnek (Kolozsvári Közösségi Alapítvány), amely a támogatott szervezet számláján
lesz nyilvántartva.



További részletekért:
Gabriel Todoran
Támogatási és adminisztratív asszisztens
Kolozsvári Közösségi Alapítvány
E: gabriel.todoran@fundatiacomunitaracluj.ro

Timea Grunzó
Adománygyűjtési menedzser
Kolozsvári Közösségi Alapítvány
E: timea.grunzo@fundatiacomunitaracluj.ro

2.3 Kiválasztási kritériumok
Milyen szervezetek nevezhetnek a Swimathon 11 #ONG Help! rendezvényre?

Olyan nonprofit szervezetek, amelyek:
● rendelkeznek 2020-as mérleggel
● rendelkeznek státusszal:
● kitöltötték a jelentkezési lapot
● van kapacitásuk lebonyolítani 15.000 lejes adománygyűjtési kampányt
● szándékukban áll a lehető legtöbb nem-úszót és egy kötelező nagykövetet mozgósítani.

Regisztrációs űrlap
● teljes egészében kitöltve ITT , minden szakaszában (ha egy szakasz nem vonatkozik az

egyesületre, akkor N/A-t kell feltüntetni), a hivatalos menetrendben meghatározott
határidőig.

Olyan szervezeteket választunk ki, amelyek:
● nem végeznek politikai jellegű tevékenységet
● nem folytatnak olyan tevékenységeket, illetve nem támogatnak olyan ügyeket, amelyek

etnikai, faji, nemi, szexuális irányultság, vallás, fizikai és/vagy szellemi képességek,
illetve egy vagy több társadalmi és/vagy gazdasági kategóriához tartozás alapján
előítéletesek vagy diszkriminatívak.

● nem támogatnak közvetlenül vagy közvetve a terrorista és/vagy szervezett bűnözői
tevékenységeket vagy szervezeteket

● hozzáadott értéket teremtenek a helyi közösség számára, amelyben tevékenykednek
● a helyi közösség különböző kedvezményezett csoportjait célozza meg tevékenységeivel
● ösztönzi a közösség tagjai közötti interakciót
● világos és reális költségvetést biztosít
● konkrét, releváns eredményeket produkálnak a kolozsvári közösségek számára, és a

támogatási időszak lejárta után is folytatni tudják tevékenységüket.
● Kolozs megyében működtetik projektjeiket/tevékenységeiket

https://forms.gle/Ez5hZC2Utu2cf91q7
https://forms.gle/Ez5hZC2Utu2cf91q7


2.4. Naptár

● A civil szervezeteknek szóló pályázati felhívás elindítása: 2021. augusztus 25.
● A civil szervezetek jelentkezésének benyújtási határideje: 2021. szeptember 20.
● A regisztrált szervezetek elbírálása a Swimathon 11 #ONG Help! platformon, a

regisztrációs űrlap és a regisztrációs fázis során kért további információk alapján:
Szeptember 20-21.

● A kiválasztott szervezetek bejelentése és a Swimathon 11 #ONG Help! platform
hivatalos elindítása: szeptember 21.

● Tematikus online találkozók (kommunikáció és adománygyűjtés) a regisztrált
szervezetek csapataival: szeptember 22 - október 7.

● A nem-úszók és nagykövetek regisztrációja, és az egyéni adománygyűjtő kampányok
elindítása: október 1 - 23.

● Zárórendezvény - csomagok átadása a regisztrált és a kampányokban részt vevő
nem-úszóknak, fotózási lehetőség és ismerkedés a résztvevők között - lehetőség
függvényében: október 23.

● Felajánlott adományok begyűjtése: október 25. és november 5. között.
● Támogatási szerződések és kifizetések: november 08. - november 26.

3. Swimathon platform-mechanizmus - szakaszok, feltételek és
kikötések

3.1 Szakaszok
3.1.1 1. szakasz - A szervezetek regisztrációja:
A szervezetek a https://www.fundatiacomunitaracluj.ro weboldalon, a Kolozsvári Közösségi
Alapítvány Facebook-oldalán közzétett, e-mailben elküldött űrlap kitöltésével vagy az alábbi
linkre kattintva regisztrálnak.
Az űrlap linkje:
https://forms.gle/qeboJsKD1UxWqrg29

A szervezetek a elbírálási folyamat befejezése után jelennek meg a
swimathon.fundatiacomunitaracluj.ro platformon.

3.1.2 2. szakasz - Elbírálási folyamat:

A Kolozsvári Közösségi Alapítvány által kijelölt, 3-5 tagból álló külső zsűri értékeli és választja ki
a résztvevő szervezeteket a Swimathon 11 #ONG Help! regisztrációs űrlapot kitöltők közül.

3.1.3. lépés - A résztvevő szervezetek kihirdetése:

A Kolozsvári Közösségi Alapítvány a rendelkezésre álló kommunikációs csatornáin keresztül és
a swimathon.fundatiacomunitaracluj.ro platformon teszi közzé a kiválasztott szervezetek listáját.

https://forms.gle/qeboJsKD1UxWqrg29


3.1.4 4. lépés - A nem-úszók és nagykövetek regisztrációja:

Egy szervezet képviseletéhez és támogatásához a swimathon.fundatiacomunitaracluj.ro oldalon
a nem-úszók egyénileg regisztrálnak, a következő képpen:

1. Lépjen be a Swimathon platformra
2. Válassza ki a szervezetet, amelyet támogatni szeretne
3. Jelentkezzenek nem úszóként. Ez azt jelenti, hogy 100 lejes kezdeti adományt tesznek,

amely után megkapják a részvételi csomagot is (póló, oklevél, érem), és kiválasztják a
mozgásformát, amelyen keresztül szeretnének hozzájárulni az adománygyűjtő
kampányhoz.

4. A regisztráció befejezése után kapnak egy e-mailt, amelyben utasításokat kapnak arra
vonatkozóan, hogyan hívhatják meg barátaikat, hogy csatlakozzanak.

5. A mozgás végrehajtására 23 napjuk áll rendelkezésre, szem előtt tartva, hogy minél
hamarabb posztolnak a Facebookon, annál több barátot tudnak mozgósítani a
csatlakozásra, hiszen ha minden nap mozognak, akkor minden nap egy másik barátot is
megjelölhetnek.

3.1.5 5. lépés - Adományok:

Az adományozók meghatározott összegekkel támogatják a nem-úszókat, a csapatot vagy a
kedvenc szervezetet (pl. 50 lej, 100 lej, 200 lej vagy bármilyen más kívánt összeggel).

Az adományozókat a nem-úszók, a nagykövetek és a résztvevő szervezetek/csapatok által
indított adománygyűjtő kampányok révén lehet megnyerni.

Az adományokat a swimathon.fundatiacomunitaracluj.ro platformon keresztül lehet majd
felajánlani. Az adományokat és/vagy szponzorációkat közvetlenül a Kolozsvári Közösségi
Alapítványnak kell befizetni a 4.1.2. pontban említett fizetési módok egyikének kiválasztásával.

A Swimathon 11 #ONG Help! feltételei

3.1.6 A Swimathon 11 #ONG Help! programban kiválasztott és részt vevő szervezetek
elfogadják az alábbiakat:

● A Swimathon 11 #ONG Help! szabályzatát
● A szervező az összegyűjtött összegből szervezetenként visszatart 10%-ot a 15 000 lej

feletti összegek esetében, a szervezési költségek egy részének fedezésére .
● Ha egy szervezetnek nem sikerül legalább 15 000 lejes adományt összegyűjtenie, a

szervező fenntartja annak a jogát, hogy a Swimathonon összegyűlt összegből 1 500
lejes fix díjat tartson vissza a rendezvény szervezési költségeinek egy részének
fedezésére.



● A 15.000 lejes összeget meghaladó adományokat a szervező megduplázza a
következőképpen: a 15.000 lejes vagy azt meghaladó összegyűjtött összegből levonják
a rendezvény szervezési költségeinek 10%-át; az így kapott összeget pedig a Kolozsvári
Közösségi Alapítvány megduplázza.

● Minden regisztrált nem-úszó egyénileg fizet a szervezőnek (Kolozsvári Közösségi
Alapítvány) 100 lejes részvételi díjat/részvételi csomagot, amely az első adományt
jelképezi az általuk támogatott szervezet számára.

● Az adománygyűjtő kampány során és/vagy annak befejezése után a Kolozsvári
Közösségi Alapítvány az adományozók személyes adatait csak akkor bocsátja a
szervezetek rendelkezésére, ha a szervezet igazolja, hogy rendelkezik a bizalmas
adatok feldolgozására jogosult tanúsítvánnyal.

● Az elérhetőségi adatokat (úszók, nem-úszók és nagykövetek) a Kolozsvári Közösségi
Alapítvány belső használatra őrzi meg, és nem adja tovább harmadik félnek a felsoroltak
előzetes beleegyezése nélkül.

3.1.7 A swimathon.fundatiacomunitaracluj.ro platformon történő regisztráció által az úszók, a
nem-úszók és a nagykövetek elfogadják a következőket:

● A Swimathon 11 #ONG Help! részvételi szabályzatát
● Az adománygyűjtési kampány eredményeként összegyűlt teljes összeg bizonyos

százalékának megtartása a Swimathon 11 #ONG Help! keretrendszerében jelölteknek
megfelelően.

● 100 lejes részvételi díj/csomag kifizetése nem-úszónként, amely az első adományt
jelenti az általuk támogatott szervezetnek.

● Az elérhetőségi adatokat a Kolozsvári Közösségi Alapítvány belső használatra őrzi meg,
és azokat az úszók, nem-úszók és nagykövetek beleegyezése nélkül nem adja tovább
harmadik félnek.

3.1.8 A swimathon.fundatiacomunitaracluj.ro platformon történő regisztrációval az
adományozók elfogadják a következőket:

● A Swimathon 11 #ONG Help! részvételi szabályzatát
● Az adományozott összeget vissza nem térítendő támogatás formájában a Kolozsvári

Közösségi Alapítványon keresztül a támogatott szervezethez irányítjuk.
● A kampányból befolyt teljes összeg egy százalékának megtartása, a Swimathon 11

#ONG Help! keretrendszerében megjelölteknek megfelelően.
● Az elérhetőségi adatokat a Kolozsvári Közösségi Alapítvány belső használatra őrzi meg,

és azokat az adományozó beleegyezése nélkül nem adja tovább harmadik félnek.

4. Az adománygyűjtési kampányokra/fizetési módokra vonatkozó
szabályok



4.1. A felajánlásban az adományozó kiválasztja, hogy mekkora összeggel (pl. 50 lej, 100 lej,
200 lej vagy bármely más, az adományozó által meghatározott összeggel - nem kevesebb, mint
10 lejjel) támogatja a kívánt szervezetet.

A kifizetések a következő módok valamelyikével történnek:
A. Online fizetés - Eu plătesc a swimathon.fundatiacomunitaracluj.ro platformon.
B. Banki utalás - banki adatok: Fundația Comunitară Cluj, CUI 23102190, számla IBAN

RO95 BTRL 0130 1205 J303 07XX, Banca Transilvania, kolozsvári fiók, a következő
megjegyzéssel: "Támogatom a ................. csapatot/úszót ………….. szervezetet a
Swimathon 11 #ONG Help! eseményén".

C. POS-on keresztül való fizetés - A Kolozsvári Közösségi Alapítvány székhelyén, str.
Țebei nr. 21, corp C, et. 2, lab 16, Kolozsvár, legkésőbb 2021. november 05-ig vagy a
rendezvényen.

D. Kérésre a jogi személyek szponzori szerződést kaphatnak.

A rendezvény alatt és végén a Kolozsvári Közösségi Alapítvány frissített kimutatást készít az
összegyűlt összegekről, és 2021. november 26-ig átutalja a valamennyi szervezet által
összegyűjtött adományokat.

5. Sportszabályzat - nem-úszóknak

6.1 Az adománygyűjtési kampányok ösztönzése és a nem-úszók kreatív támogatása érdekében
virtuális kihívásokat kapnak majd a kampány ideje alatt, amelyeket szabadon teljesíthetnek. Az
adománygyűjtés nem korlátozott és/vagy semmilyen módon nem függ e virtuális kihívások
teljesítésétől. A nem-úszókat arra ösztönzik, hogy a kitűzött pénzügyi céljaik elérése érdekében
az általuk megfelelőnek ítélt módszereket alkalmazzák, de a Kolozsvári Közösségi Alapítvány
felkarolja azokat a nem-úszókat, akik fényképeket tesznek közzé a választott tevékenységükről,
ha megjelölik a Kolozsvári Közösségi Alapítvány Facebook-oldalát, és a leírásukban a
#ONGhelp hashtaget használják.

A Szervező fenntartja a jogot a Szabályzat módosítására/kiegészítésére és/vagy
megváltoztatására, valamint az esemény felfüggesztésére és/vagy elhalasztására, a résztvevők
előzetes értesítésének feltételével. Bármilyen módosítás csak azután lép hatályba, hogy az
eseményen résztvevőket (úszók, nem-úszók, nagykövetek, résztvevő szervezetek és csapataik)
értesítették.
A rendezvényt a hatályos szabályok szerint és az ifjúsági és sportminiszter, valamint az
egészségügyi miniszter közös rendeletében meghatározott feltételek szerint kell lebonyolítani.




