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Regulamin programu Sportowa Akademia Veolii 

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Sportowa Akademia Veolii (SAV, zwana dalej Programem) to program wsparcia młodych, 
utalentowanych sportowców. Składa się on z dwóch elementów: 

a. cyklu szkoleń i warsztatów, mających przygotować uczestników do funkcjonowania 
w świecie mediów i marketingu, 

b. rocznego stypendium. 
2. Przyjęcie do Programu jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodniczkę lub 

zawodnika poziomu sportowego, osiągnięć w danej dyscyplinie sportowej oraz potencjału 
intelektualnego i chęci personalnego rozwoju w sektorze kultury fizycznej i nauki. 

3. Stypendium jest przyznawane na okres 12 miesięcy tj. od 1 listopada 2015 r. do 31 
października 2016 r., czyli na czas funkcjonowania VII edycji Programu i wypłaca się je w 
systemie kwartalnym, począwszy od stycznia 2016. 

4. Szkolenia i warsztaty organizowane są przez cały okres 12 miesięcy trwania Programu. 
Uczestnictwo w szkoleniach jest obowiązkowe. 

5. Przyjęcie do Programu następuje w oparciu o kryteria określone w Rozdziale II i III niniejszego 
dokumentu. 

6. O przyjęciu do Programu decydują Kapituły Sportowej Akademii Veolii właściwe dla 
poszczególnych regionów (wymienionych w Rozdziale II pkt. 2) po uprzednim rozpatrzeniu 
i zaopiniowaniu złożonych wniosków. 

7. Podstawą udziału w Programie jest umowa zawarta z uczestnikiem. 
 

II TRYB PRZYJMOWANIA DO PROGRAMU  
  

2. Do złożenia wniosku o przyjęcie do programu uprawniony jest: zawodnik, macierzysty klub 
sportowy zawodnika lub właściwy związek sportowy oraz urząd miasta (wydział sportu). Każdy 
związek sportowy może zgłosić maksimum pięciu kandydatów, a klub dwóch. 

3. Dopuszcza się możliwość przyjmowania zgłoszeń z województwa mazowieckiego, łódzkiego, 
wielkopolskiego, a także powiatów chrzanowskiego oraz tarnogórskiego. 

4. Wniosek o przyjęcie do Programu musi zawierać następujące informacje: 
a. CV kandydata zawierające przebieg kariery sportowej i szkolnej (m.in. kopię ostatniego 

świadectwa szkolnego), osiągnięcia sportowe, dane osobowe, numer kontaktowy etc. 
(I etap selekcji),  

b. uzasadnienie wnioskodawcy lub kandydata, zawierające informacje o osiągnięciach 
sportowych i wynikach w nauce (II etap selekcji), 
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c. oświadczenie klubu sportowego, stowarzyszenia o przynależności zawodnika 
do wskazanego przez kandydata klubu (II etap selekcji), 

d. oświadczenie kandydata o niepobieraniu jakichkolwiek świadczeń z tytułu osobistych 
umów sponsorskich (II etap selekcji), 

oraz podpisaną przez kandydata umowę dot. uczestnictwa w Programie, zobowiązującą 
beneficjenta do uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach Programu (III etap selekcji). 

5. Wytypowanie kandydatów na uczestników Programu ma miejsce podczas zebrania Kapituły 
Sportowej Akademii Veolii w każdym z regionów, które biorą udział w programie 
(wymienionych w Rozdziale II pkt. 2). W skład każdej Kapituły wchodzą: przedstawiciele 
Partnerów (Urzędy Miast i media patronackie) oraz przedstawiciele Organizatorów (Veolii i 
Havas Sports & Entertainment). 

6. Kapituła stosownym porozumieniem (większość głosów) wybiera od trzech do sześciu 
kandydatów z każdego regionu: 

a. 6 (sześciu) kandydatów z województwa mazowieckiego,  
b. 5 (pięciu) kandydatów z województwa wielkopolskiego, 
c. 4 (czterech) kandydatów z województwa łódzkiego 
d. 3 (trzech) kandydatów z powiatu chrzanowskiego,  
e. 3 (trzech) kandydatów z powiatu tarnogórskiego 

oraz umieszcza w każdym z regionów po trzech pozostałych na liście rezerwowej. 
 

III WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 
 

1. O udział w Programie mogą się ubiegać zawodniczki i zawodnicy, którzy: 
a. reprezentują barwy klubu sportowego, stowarzyszenia kultury fizycznej, spełniający 

warunki zawarte w rozdziale II pkt. 2,  
b. nie są objęci w momencie zgłoszenia żadnym innym programem stypendialnym,  
c. są urodzeni w latach 1997-2001 (pomiędzy 1.01.1997 a 31.12.2001),  
d. reprezentują dyscyplinę niezespołową, olimpijską. 

2. O uczestnictwo w Programie mogą się ubiegać osoby, które od 1.01.2015, spełniły 
przynajmniej jedno z następujących kryteriów sportowych: 

a. zajęły miejsce 1-16 w Mistrzostwach Świata kadetów, juniorów lub młodzieżowców,  
b. zajęły miejsce 1-8 w Mistrzostwach Europy kadetów, juniorów lub młodzieżowców,  
c. zajęły miejsca 1-8 w Pucharach Europy lub Świata w kategorii kadetów, juniorów lub 

młodzieżowców,  
d. zostały zakwalifikowane decyzją właściwego związku sportowego do kadry narodowej 

kadetów, juniorów, młodzieżowców lub seniorów,  
e. ustanowiły, potwierdzony przez właściwy związek sportowy, rekord Polski, Europy lub 

świata w kategorii juniorów, młodzieżowców lub seniorów,  
f. zajęły miejsca 1-3 we współzawodnictwie sportowym osób niepełnosprawnych 

na Mistrzostwach Świata, Europy lub Pucharach Świata, Europy w konkurencjach, 
w których brało udział co najmniej 6 zawodników lub 6 drużyn, osad, załóg w danej 
rywalizacji sportowej,  
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g. osiągnęły wysoki wynik sportowy o niewymiernym charakterze lub zajęły wysokie 
miejsca w prestiżowej, międzynarodowej imprezie sportowej (niewymienionej w pkt. a-
 f) 

oraz osiągają dobre wyniki w nauce.  
3. Wyniki wymienione w pkt. a–g winny być potwierdzone przez właściwy związek sportowy. 
4. W Programie nie mogą brać udziału kandydaci, którzy byli beneficjentami Programu 

w poprzedzających edycjach. 
 

IV OBOWIĄZKI BENEFICJENTA SPORTOWEJ AKADEMII VEOLII 
 

1. Po zaakceptowaniu kandydatury beneficjent zobowiązany będzie do podpisania umowy, 
definiującej jego obowiązki, przede wszystkim: 

a. uczęszczania na zajęcia prowadzone w ramach Sportowej Akademii Veolii, 
b. przestrzegania zasad moralnych i sportowego trybu życia, 
c. udzielenia bezterminowego prawa do wykorzystania wizerunku przez Sportową 

Akademię Veolii w działaniach promocyjnych, 
d. promocji logotypu Sportowej Akademii Veolii na stroju sportowym uczestnika w 

zakresie, formie i treści uzgodnionej z Organizatorem Programu. 
 

V ROZWIĄZANIE UMOWY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 
 

1. Beneficjenci programu są zobowiązani do udziału w zajęciach organizowanych przez Sportową 
Akademię Veolii. Obecność jest weryfikowana przez organizatorów programu w cyklach 
trzymiesięcznych. W przypadku obecności na mniej niż 50% zajęć wobec danego beneficjenta 
wyciągane są następujące konsekwencje: 

a. Pisemne upomnienie od organizatorów (po pierwszym stwierdzeniu niewystarczającej 
frekwencji),  

b. Rozwiązanie umowy uczestnictwa w programie (po drugim stwierdzeniu 
niewystarczającej frekwencji). 

2. W innych uzasadnionych przypadkach Organizatorzy mają prawo jednostronnie rozwiązać 
umowę uczestnictwa w programie. Dokonuje się tego, gdy: 

a. zawodniczka lub zawodnik zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu 
został czasowo bądź dożywotnio zdyskwalifikowany,  

b. zmienił barwy klubowe na podmiot sportowy zarejestrowany poza województwem 
mazowieckim, wielkopolskim, łódzkim lub powiatem chrzanowskim i tarnogórskim,  

c. niewłaściwie realizuje bądź zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego oraz 
zapisy umowy Sportowej Akademii Veolii,  

d. została na niego nałożona kara dyscyplinarna przez polski związek sportowy, okręgowy 
związek sportowy lub stowarzyszenie, którego jest członkiem,  

e. rażąco naruszył przepisy prawa bądź normy moralne. 
 
 



 

 

 

 

 

 

4 
 

VI WNIOSKI O UCZESTNICTWO W PROGRAMIE 
 

1. Wnioski o uczestnictwo w programie należy składać drogą elektroniczną na adres: 
sportowa.akademia.veolii@havas-se.com lub pocztą na adres: Havas Sports 
& Entertainment, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa z dopiskiem „Sportowa Akademia 
Veolii”. 

2. Termin składania wniosków upływa 30 września 2015 r., przy czym w przypadku wniosków 
składanych pocztą decyduje data wpłynięcia przesyłki do adresata.  

3. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  
 

VII UWAGI KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie 
naruszy praw nabytych uczestników Programu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania 
zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej Sportowej Akademii Veolii.  

 
 
 


