Zasady (wytyczne) dofinansowań dla członków RKW.
1. W celu dofinansowania inicjatyw związanych z działalnością klubu członek starający się,
powinien złożyć pisemny wniosek na ręce sekretarza klubu lub drogą elektroniczną na
adres sekretarz@rkw.org.pl.
2. Wniosek taki każdorazowo zostanie rozpatrzony przez zarząd klubu.
3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku osoba składająca będzie miała obowiązek
przedstawienia dowodów opłat poniesionych kosztów (faktury Vat , bilety za przejazdy
itp.) celem rozliczenia dofinansowania.
4. Po weryfikacji przedstawionych dokumentów finansowych zostanie wypłacone
dofinansowanie.
5. Kolejność poszczególnych etapów dofinansowania jest następująca : wniosek- decyzjadowody finansowe- wypłata dofinansowania. W Skrajnych przypadkach dofinansowanie
może zostać rozliczone na zasadzie zaliczki. Prośbę taką należy również zaznaczyć w treści
wniosku.
6. Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej klubu pod adresem:
rkw.org.pl/pobieranie/Wniosek_o_dofinansowanie_RKW.docx
7. Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem danej inicjatywy.
8. Zarząd klubu ma obowiązek rozpatrzyć każdy wniosek w terminie 7 dni od daty złożenia
wniosku. Decyzja zarządu będzie podejmowana na zasadzie większości głosów.
9. Zarząd klubu ma obowiązek wypłaty dofinansowania w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia kompletnych dokumentów finansowych przez wnioskodawcę. Wypłata
nastąpi tylko i wyłącznie poprzez przelew bankowy na konto podane we wniosku.
10. O decyzji osoba zainteresowana zostanie poinformowana drogą telefoniczną lub mailową.
11. Przykładowe inicjatywy które mogą zostać dofinansowane:
- Wytyczenie nowej drogi na szczyt Nanga Parbat
- Start w zawodach pucharu świata we wspinaczce sportowej
- Wyjazd sportowy próba prowadzenia drogi sportowej w stopniu 9a
- Start w zawodach rangi pucharu polski
- Start w zawodach amatorskich
- Wyjazd celem eksploracji i wytyczania nowych dróg sportowych
- Trawers ski-alpinistyczny Wielkiej Fatry
- Każda inna inicjatywa związana z działalnością klubu
12. Przykładowe koszty które mogą zostać sfinansowane:
- Koszty przejazdów
- Koszty opłat startowych
- koszty wyżywienia
- Koszty zakupu sprzętu
- Inne koszty poniesione w celu realizacji inicjatywy.
13. Wnioski jak i decyzje będą przechowywane w archiwum klubu do wglądu
zainteresowanych.

