Regulament de participare la SWIMATHON 12 (Cluj 2022)
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1. Istoric
Prima ediție a SWIMATHON a avut loc în 2009 la Cluj-Napoca. Inițiator și organizator: Fundația
Comunitară Cluj. Următoarele ediții, organizate tot de FCC, au avut loc în anii 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 și 2018, 2019 și, după o pauză cauzată de pandemie, în 2021.
2. Cadrul general de desfășurare a SWIMATHON Cluj
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.
Înotătorii-fundraiseri (numiți în continuare „înotător”) înscriși în acest eveniment parcurg un număr cât
mai mare de bazine și adună cât mai mulți susținători care să îi sprijine prin donații, pentru efortul
depus.
Pentru a sublinia rolul înotătorului în cadrul evenimentului, fiecare înotător înscris va achita individual
către organizator (Fundația Comunitară Cluj) o taxă de 100 de lei, sumă care reprezintă prima donație,
care va intra în contul proiectului.
Pe lângă înotători, în procesul de strângere de fonduri, sunt implicați și ambasadorii-fundraiseri (numiți
în continuare „ambasadori”). Fără să înoate, aceștia fac legătura între cauză și comunitatea clujeană
care nu reușește să vină la bazin, ca să contribuie direct la strângerea de fonduri.
Pentru a sublinia importanța ambasadorului, care se implică fără să înoate în Campania de strângere de
fonduri, fiecare ambasador înscris va achita către organizator (Fundația Comunitară Cluj) o taxă de
participare de 100 de lei, sumă care reprezintă prima donație, care va intra în contul proiectului.
Din sumele mobilizate 10% va fi utilizat de către Fundația Comunitară Cluj la acoperirea a o parte din
cheltuielile de organizare a Swimathon 12.
3.1. Participarea ONG-urilor la Swimathon 12 Cluj 2022
La Swimathon se pot implica și organizații neguvernamentale care doresc să susțină cauza, mobilizând
voluntari, înotători, ambasadori, companii-partenere. În spiritul misiunii Fundației Comunitare Cluj, 25%
din sumele mobilizate de ONG-uri se vor întoarce la acestea, care pot fi utilizați pentru cheltuielile de
funcționare. Pentru a putea beneficia de acest avantaj, este necesară semnarea unui acord, care nu
obligă ONG-ul la nimic, dar ne obligă pe noi să direcționăm 25% din orice sumă mobilizată în numele

respectivei organizații (acest lucru va putea fi făcut pe platforma Swimathon). Cei 25% vor fi acordați
printr-un contract de finanțare nerambursabilă, la încheierea procesului de strângere de fonduri.
Beneficiile sunt următoarele: este prezent, cu sigla și link către propriul site (acolo unde este posibil), pe
toate materialele de promovare ale evenimentului, precedat de sintagma „co-organizator”; participă
direct, în limitele stabilite de partenerii media, la evenimentele dedicate promovării Swimathon 12.
Responsabilitățile sunt următoarele: se implică direct și prin toate mijloacele de comunicare pe care le
are la dispoziție în promovarea Swimathon 12; de asemenea, se implică în generarea și susținerea unui
dialog constructiv cu membrii comunității clujene, persoane fizice și juridice, despre propria cauză,
celelalte cauze și despre Swimathon 12.
3.2 Participarea companiilor la Swimathon 12 Cluj 2022
La Swimathon se pot implica companii care pot să:
- promoveze cauza în rândul angajaților, încurajându-i să se înscrie
- își înscrie angajații ca participanți-înotători (o echipă este formată din minim 4 maxim înotători)
sau/și ambasadori, adunând bani pentru fiecare lungime de bazin pe care estimează că o vor
înota
- să își înscrie angajații ca voluntari la Swimathon pentru ziua evenimentului
- să devină partener strategic al evenimentului de adunare de fonduri pe unul dintre cele trei
praguri: bronz (3000 de euro), argint (5000 de euro) și aur (10000 de euro).
Beneficiile sunt următoarele: parteneriatele cu Fundația Comunitară Cluj la Swimathon 12 vor fi
promovate în comunicatele de presă lansate cu ocazia evenimentului, dar și pe canale specifice - Spot
publicitar la Info Trafic, reclamă pe ecranul de la Iulius Mall (timp de o săptămână post eveniment),
vizibilitate pe rețelele de socializare.
Calendar
●
●
●
●

Înscriere înotători și ambasadori: 5 septembrie- 10 noiembrie 2022
Campanie de mobilizare a donatorilor: 5 septembrie – 12 noiembrie 2022
SWIMATHON Cluj: 12 noiembrie 2022
Anunțarea rezultatului adunării de fonduri: 15 noiembrie 2022

1. Mecanismul-platformă SWIMATHON – etape, termeni și condiții
Etapa 1 – Înscrierea înotătorilor și a ambasadorilor:
Înotătorii se vor înscrie individual, alegând sau nu o echipă, pe platforma
swimathon.fundatiacomunitaracluj.ro pentru a reprezenta și susține cauza. Cei care nu optează
pentru o anume echipă, vor fi repartizați de organizator împreună cu alți înotători care nu au
ales la rândul lor o echipă.

Fiecare echipă de înotători va desemna un coordonator de echipă; coordonatorul poate fi
desemnat de către membrii echipei din rândurile lor sau poate fi o persoană desemnată de către
organizația pentru care înotătorii strâng fonduri; atât echipa de înotători, cât și coordonatorul
de echipă vor fi înscriși pe platformă.
Rolul coordonatorului de echipă este de comunicare (cu organizația reprezentată, înotătorii și
organizatorul) și de coordonare a echipei în toate aspectele administrative și legate de
Campania de strângere de fonduri.
Pentru a sublinia rolul înotătorului în cadrul evenimentului, fiecare înotător înscris va achita
individual, către organizator (Fundația Comunitară Cluj) o taxă de participare de 100 de lei, sumă
care reprezintă prima donație, care va intra în contul proiectului.
De asemenea, pentru a sublinia importanța ambasadorului, care se implică individual, fără să
înoate, în Campania de strângere de fonduri, fiecare ambasador înscris va achita către
organizator (Fundația Comunitară Cluj) o taxă de participare de 100 de lei, sumă care reprezintă
prima donație, care va intra în contul proiectului.
Etapa 2 – Donații:
Donatorii vor oferi sume de bani pentru susținerea înotătorului-fundraiser, a echipei sau a
cauzei (de ex.: 50 de lei, 100 de lei, 200 de lei sau orice altă sumă dorită). Astfel, suma donată
poate fi rezultatul înmulțirii numărului de bazine înotate de înotătorul sau de echipă cu suma
fixă stabilită de donator pentru o lungime de bazin (dar nu mai mică de 10 lei) sau poate fi o
sumă care să acopere întreaga prestație a înotătorului sau a echipei.
Donatorii vor fi atrași în urma campaniilor derulate de către înotători, ambasadori și
organizațiile aliate.
Donațiile vor fi făcute prin intermediul platformei swimathon.fundatiacomunitaracluj.ro.
Contribuțiile vor fi realizate direct către Fundația Comunitară Cluj, prin modalitățile de plată
menționate la punctul 4.12.
Etapa 3 – Proba de înot
Fiecare echipă de înotători va fi prezentă la bazin conform programului pe care echipa Fundației
Comunitare Cluj îl va comunica în prealabil. Echipele vor înota în același timp pe culoare individuale și
vor exista câte doi voluntari la capetele culoarelor care vor contoriza turele de bazin.

3.1. Termeni și condiții Swimathon 12 Cluj 2022
3.1.1. Înscriindu-se pe platforma swimathon.fundatiacomunitaracluj.ro, înotătorii și
ambasadorii vor fi de acord cu următoarele:
● Regulamentul de participare la Swimathon 12 Cluj 2022

●

Semnarea Declarației pe propria răspundere înainte de intrarea în bazin, în ziua
evenimentului
● Reținerea unui procent din totalul sumelor strânse în urma campaniei, conform Cadrului
General de desfășurare a Swimathon 12 Cluj 2022
● Plata unei taxe de participare de 100 de lei per înotător și 100 de lei per ambasador
reprezentând prima donație către proiectul pe care îl susțin, în momentul înscrierii.
Datele de contact vor fi păstrate pentru uzul intern al Fundației Comunitare Cluj și nu vor fi
transmise unei terțe părți fără acordul înotătorilor.
3.1.2. Înscriindu-se pe platforma swimathon.fundatiacomunitaracluj.ro, donatorii vor fi de
acord cu următoarele:
● Regulamentul de participare la Swimathon 12 Cluj 2022
● Suma donată va fi direcționată sub forma unei finanțări nerambursabile către cauza
susținută prin intermediul Fundației Comunitare Cluj
● Reținerea unui procent din totalul sumelor strânse în urma campaniei, conform Cadrului
general de desfășurare a Swimathon 12 Cluj 2022
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
4.1. Pot să susțină cauza de la Swimathon 12 Cluj 2022, urmând să strângă fonduri pentru acestea,
următoarele categorii: organizații non-profit și grupuri de inițiativă.
4.2. Echipele vor fi alcătuite din minim 4 și maxim 5 înotători care se vor organiza ca echipă înainte
de înscrierea online.
4.3. Fiecare echipă de înotători va desemna un coordonator de echipă; coordonatorul poate fi
desemnat de către membrii echipei din rândurile lor sau poate fi o persoană desemnată de
către organizația sau grupul de inițiativă pentru care înotătorii strâng fonduri; atât echipa de
înotători, cât și coordonatorul vor fi înscriși pe platformă. Rolul coordonatorului de echipă este
de comunicare (cu înotătorii și organizatorul) și de coordonare a echipei în toate aspectele
administrative și legate de campania de strângere de fonduri.
4.4. Echipele de înotători și ambasadorii înscrise/înscriși la Swimathon 12 Cluj 2022 vor putea fi
susținute completând formularul de la secțiunea Donează.
4.5. Plățile vor fi realizate prin următoarele modalități:
A. Plata online – pe platforma swimathon.fundatiacomunitaracluj.ro (EuPlatesc, PayPal,
Netopia, Stripe)
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…………….. ca.............. la Swimathon 12 Cluj 2022”
La solicitare, persoanele juridice pot încheia un contract de sponsorizare.
4.6. Sumele prevăzute în angajamentele de plată vor fi achitate de către sponsori până cel târziu la
data de 8 decembrie 2022.

4.7. Fundația Comunitară Cluj va centraliza angajamentele de plată și va trimite participanților
informări periodice privind sumele achitate.
4.8. După eveniment, Fundația Comunitară Cluj va furniza o situație actualizată a sumelor strânse și
va vira donațiile către proiect până la 20 decembrie 2022.
5.

Regulamentul sportiv
5.1. Fiecare echipă va avea la dispoziție un culoar de înot, în cadrul evenimentului, timp de 40 de
minute (cu mentiunea că perioada de timp va fi stabilită după încheierea etapei de înscriere),
interval în care vor parcurge cât mai multe lungimi de bazin.
5.2. Va fi contabilizată ca o lungime de bazin distanța parcursă de un înotător de la un capăt la
celălalt al culoarului de înot, pe un singur sens. Lungimile de bazin vor fi numerate în timpul
evenimentului de către voluntarii Fundației Comunitare Cluj. Numărătoarea efectuată de
aceștia este finală și nu sunt premise contestații sub nicio formă, în timpul competiției sau
după desfășurarea acesteia.
5.3. Înotătorii au obligația de a parcurge în totalitate regulamentul Swimathon 12 Cluj 2022 înainte
de eveniment. Nici unui înotător nu i se va permite participarea la eveniment, respectiv
intrarea în bazin, fără ca acesta să completeze și să semneze declarația pe propria răspundere
pusă la dispoziție la eveniment, de către organizator. Semnarea declarației intră în
răspunderea directă a înotătorului.
5.4. În cazul înotătorilor minori, aceștia vor avea acces în bazin doar după completarea declarației
pe proprie răspundere de către tutorele legal. Semnarea declarației intră în răspunderea
directă a tutorelui legal.
Minorii vor fi însoțiți pe toată perioada participării de tutorele legal, răspunzător pentru
participarea la eveniment. Tutorele nu va intra în bazin cu înotătorul-minor; cazurile
particulare vor fi discutate și agreate cu organizatorul înainte de eveniment, însă nu mai târziu
de 8 noiembrie.
5.5. Accesul înotătorilor cu dizabilități în bazin va fi posibilă după completarea declarației pe
propria răspundere. Semnarea declarației intră în răspunderea directă a înotătorului, la fel ca
parcurgerea în totalitate a regulamentului înainte de eveniment.
Recomandat este ca înotătorii cu dizabilități să fie însoțiți pe toată perioada participării de
către o persoană care le poate oferi suport, în caz de nevoie. Această persoană va fi aleasă de
către fiecare înotător în parte și nu va intra în bazin cu înotătorul. Cazurile particulare vor fi
discutate și agreate cu organizatorul înainte de eveniment, însă nu mai târziu de 8 noiembrie.
5.6. În cazul echipelor de înotători, nu este permis înotul simultan a două sau mai multe persoane
din aceeași echipă, într-un culoar. Schimbarea înotătorilor unei echipe se va face în stil ștafetă,
doar după ce înotătorul parcurge minim o lungime de bazin.
5.7. Înotătorii vor purta echipament corespunzător pe care și-l vor procura singuri pentru
eveniment: costum de baie adecvat, cască de protecție, ochelari, încălțăminte curate de
interior, prosop, produse de igienă personală etc.

