REGULAMIN PROGRAMU “KLINIKA MATMY”
§ 1.
“Klinika Matmy” to inicjatywa non-profit łączącą uczniów, którzy chcieliby skorzystać
z indywidualnych lekcji (korepetycji) on-line z matematyki, informatyki, fizyki, chemii lub
przedmiotów humanistycznych, a których rodzice pracują w Systemie Opieki Zdrowotnej
(pielęgniarki, położne, sanitariusze, salowe, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni,
lekarze, psychologowie, pracownicy administracji medycznej, pracownicy domów opieki
społecznej), z osobami gotowymi udzielić tych lekcji bezpłatnie (Wolontariusze).
§ 2.
Wolontariuszami mogą być w szczególności uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci,
nauczyciele oraz inne podmioty, które wyrażają taką chęć i wypełniły formularz zgłoszeniowy.
§ 3.
Administratorem “Kliniki Matmy” jest Fundacja Ivy Poland, ul. Marszałkowska 4 lok. 1, 00-590
Warszawa. Administrator podejmuje wszelkie działania związane z zapewnieniem
prawidłowego funkcjonowania programu, np. zarządza bazą danych, promuje “Klinikę Matmy” i
łączy Podopiecznych z Wolontariuszami.
§ 4.
Działalność “Kliniki Matmy” opiera się na zasadzie dobrowolności i wolontariatu.
Wolontariusze nie są zobowiązani do zrealizowania jakiejkolwiek pracy za Podopiecznego,
a jedynie oferują pomoc w jej realizacji.
§ 5.
Warunkiem udziału w programie jest dopełnienie niezbędnych formalności (m. in. wypełnienie
formularza zgłoszeniowego) i podporządkowanie się poleceniom Administratora wydanym w
celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania programu. Osoby niestosujące się do
niniejszego Regulaminu lub poleceń Administratora mogą zostać trwale wykluczone z udziału w
programie.
§ 6.
1. Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek nieprofesjonalne lub nieodpowiednie zachowanie
Wolontariuszy i Podopiecznych, a także za zgodność z prawem i poprawność merytoryczną
informacji przesyłanych pomiędzy Wolontariuszem a Podopiecznym.
2. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w programie ponoszą uczestnicy. W szczególności
Administrator nie jest obowiązany zapewnić jakichkolwiek środków łączności między
Wolontariuszem a Podopiecznym.

3. Przez zgłoszenie się do udziału w programie w charakterze Wolontariusza nie tworzy się
stosunek wolontariatu, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.
§ 7.
Uczestnicy programu, zarówno Wolontariusze i Podopieczni, zobowiązują się zachować wysoki
poziom kultury osobistej. Wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania w kontakcie
z Administratorem i Wolontariuszami/Podopiecznymi mogą skutkować odmową udzielenia
pomocy lub wykluczeniem z programu i powinny być niezwłocznie zgłaszane do
Administratora.
§ 8.
1. “Klinika Matmy” jest dla ogólnodostępna, na zasadach określonych w Regulaminie, i wystrzega
się wszelkich form dyskryminacji.
2. Administrator ma prawo zweryfikować, czy zgłoszenie Podopiecznego spełnia warunki formalne
programu, tj. czy rodzic Podopiecznego jest pracownikiem Służby Zdrowia wskazanym w § 1.
§ 9.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Administrator.
Administrator ma prawo do dokonywania wiążącej wykładni treści postanowień Regulaminu.
§ 10.
Niniejszy Regulamin może być zmieniony jednostronną decyzją Administratora, która nie musi
być zakomunikowana uczestnikom programu. Uczestnicy mają obowiązek na bieżąco
zapoznawać się z obowiązującym brzmieniem Regulaminu, zamieszczonym na stronie
internetowej programu i ewentualnie zrezygnować z dalszego udziału w programie.
§ 11.
Uprzednia akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem udziału w jakichkolwiek
działaniach podejmowanych w ramach “Kliniki Matmy”.

