
REGULAMIN PROGRAMU „ZDALNA NAUKA”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem programu „Zdalna nauka” jest fundacja pod nazwą „Dzieło Odbudowy Miłości,
Fundacja D.O.M.” z siedzibą w Warszawie, ul. Madalińskiego 69A, 02-549 Warszawa, wpisana
do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000135677, NIP 5212226444, REGON 011180025 (dalej jako „Organizator”).

1.2. Celem funkcjonowania programu „Zdalna nauka” jest  organizacja bezpłatnych korepetycji  z
przedmiotów  szkolnych,  prowadzonych  przez  nauczycieli-wolontariuszy  na  rzecz  uczniów
zainteresowanych  uczestnictwem  w  programie,  które  to  korepetycje  będą  realizowane  z
wykorzystaniem  sieci  Internet  (online),  za  pośrednictwem  narzędzi  informatycznych
umożliwiających porozumiewanie się na odległość między nauczycielem, a uczniem (dalej jako
„Program”).

1.3. Uczestnictwo  w  Programie  może  odbywać  się  w  charakterze  nauczyciela  albo  ucznia.
Uczestnikami Programu w charakterze nauczycieli  mogą być osoby pełnoletnie,  posiadające
odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, umożliwiające im prowadzenie zajęć dydaktycznych w
formie korepetycji z wybranych przedmiotów szkolnych. Uczestnikami Programu w charakterze
uczniów mogą być osoby uczęszczające do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, chcący
poszerzyć  swoją  wiedzę  z  wybranych  przedmiotów  szkolnych,  a  nie  mający  możliwości
uczestnictwa w odpłatnych prywatnych zajęciach dydaktycznych (nauczyciele i uczniowie dalej
zwani łącznie jako „Uczestnicy”).

1.4. Niniejszy  regulamin  określa  w  szczególności  zasady  przystąpienia  do  Programu,  zasady
organizacji Programu, prawa i obowiązki Uczestników Programu, a także zasady zakończenia
uczestnictwa  w  Programie  (dalej  jako  „Regulamin”).  Regulamin  dostępny  jest  na  stronie
internetowej pod adresem https://www.nieobojetni.pl/zdalna-nauka/

1.5. Nauczyciele  oraz  uczniowie  mogą  wziąć  udział  w  Programie   wyłącznie  po  uprzednim
zapoznaniu  się  z  treścią  Regulaminu oraz klauzuli  informacyjnej  dot.  przetwarzania  danych
osobowych, wyrażeniu zgody na zawarte w nich postanowienia oraz spełnieniu warunków w
nich określonych, a także złożeniu oświadczeń zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym
do  Programu.  Brak  akceptacji  treści  ww.  dokumentów  lub  nie  złożenie  wymaganych
oświadczeń powoduje niemożność przystąpienia do Programu. 

1.6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego.

1.7. W  sprawach  związanych  z  organizacją  i  funkcjonowaniem  Programu  Uczestnicy  mogą
skontaktować  się  z  Organizatorem  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej pod  adresem
dom@dom.org.pl lub  listownie  na  adres  korespondencyjny  ul.  Madalińskiego  69A,  02-549
Warszawa.

1

mailto:dom@dom.org.pl


2. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1. Organizator  jest  jednocześnie  usługodawcą  usług  świadczonych  drogą  elektroniczną  w
rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z
2002 r., Nr 144 poz.1204 z późn. zm.). Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia
usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Organizator świadczy usługi drogą
elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

2.2. Wypełnienie i przesłanie przez Uczestników formularza zgłoszeniowego w celu przystąpienia
do Programu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Rozwiązanie  umowy  o  świadczenie  usług  drogą  elektroniczną,  wykonywanej  na  zasadach
określonych w Regulaminie,  dokonuje  się  poprzez  rezygnację  z  udziału  w Programie  przez
danego Uczestnika.

2.3. W  celu  świadczenia  usług  drogą  elektroniczną  związanych  z  organizacją  Programu,
szczegółowo  wskazanych  w  pkt  4  poniżej,  Organizator  korzysta  z  narzędzi  i  usług
informatycznych dostarczanych przez podmioty trzecie, w szczególności przez spółkę Google
LLC lub jej  podmioty  stowarzyszone.  Warunkiem udziału w Programie jest  zaakceptowanie
przez  Uczestnika  zasad  i  warunków  korzystania  z  ww.  narzędzi  i  usług  informatycznych
dostarczanych przez podmioty trzecie.

2.4. Wzięcie udziału w Programie wymaga dysponowania przez każdego z Uczestników sprzętem i
systemem  spełniającym  następujące  minimalne  wymagania  techniczne:  (a)  urządzenie  z
dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową poprawnie obsługującą
standard HTML; (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); (c) zainstalowana i włączona
w przeglądarce obsługa języka JavaScript oraz włączona obsługa plików cookies.

2.5. Organizator  informuje,  że  uczestnictwo  w  Programie  może  wiązać  się  ze  standardowym
ryzykiem  związanym  z  wykorzystaniem  sieci  Internet  i  rekomenduje  Uczestnikom
przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu jego zminimalizowania.

2.6. Organizator  informuje,  że  uczestnictwo w Programie może łączyć  się  z  kosztami  transmisji
danych,  które  wynikają  z  umów  zawieranych  przez  Uczestników  z  operatorami
telekomunikacyjnych lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych.

3. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU „ZDALNA NAUKA”

3.1. Uczestnictwo w Programie w charakterze ucznia jest bezpłatne, co oznacza, że nie wiąże się z
koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat przez uczniów, ani ich rodziców lub opiekunów
prawnych.  Uczestnictwo  w  Programie  w  charakterze  nauczyciela  odbywa  się  na  zasadach
wolontariatu, co oznacza, że nie wiąże się z uzyskiwaniem jakichkolwiek korzyści majątkowych
przez nauczycieli z tytułu prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie korepetycji.

3.2. W celu przystąpienia do Programu w charakterze nauczyciela albo ucznia należy wypełnić i
przesłać  Organizatorowi  formularz  zgłoszeniowy  dostępny  na  stronie  internetowej  pod
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adresem  https://www.nieobojetni.pl/zdalna-nauka/,  zaakceptować  treść  Regulaminu  oraz
klauzuli  informacyjnej  dot.  przetwarzania  danych  osobowych,  a  także  złożyć  oświadczenia
zamieszczone  w  ww.  formularzu  zgłoszeniowym  do  Programu.  Brak  akceptacji  treści  ww.
dokumentów lub nie złożenie wymaganych oświadczeń powoduje niemożność przystąpienia
do Programu. 

3.3. Zgłoszenie ucznia do udziału w Programie dokonywane jest przez jego rodzica albo opiekuna
prawnego.  Uczeń, który ukończył lat trzynaście, uprawniony jest do samodzielnego złożenia
wybranych oświadczeń zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym o którym mowa w pkt
3.2 powyżej.

3.4. Osoba  wypełniająca  formularz  zgłoszeniowy,  o  którym  mowa  w  pkt  3.2  powyżej,  ponosi
odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych w ww. formularzu.

3.5. Jeden formularz zgłoszeniowy dotyczy zgłoszenia do Programu jednego Uczestnika. Zgłoszenie
każdej osoby zainteresowanej udziałem w Programie w charakterze ucznia albo nauczyciela
powinno zostać dokonane na odrębnym formularzu zgłoszeniowym.

3.6. Organizator zastrzega, że wypełnienie i przesłanie Organizatorowi formularza zgłoszeniowego,
o którym mowa w pkt 3.2 powyżej, nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem danej osoby do
Programu i nadaniem jej statusu Uczestnika Programu. O udziale danej osoby w Programie w
charakterze nauczyciela albo ucznia będzie decydowała weryfikacja informacji zamieszczonych
w formularzu zgłoszeniowym przeprowadzona przez Organizatora zgodnie z pkt 4.1 poniżej. 

4. ZASADY ORGANIZACJI PROGRAMU „ZDALNA NAUKA”

4.1. Każdy  formularz  zgłoszeniowy  do  Programu  wypełniony  i  przesłany  Organizatorowi  jest
następnie  analizowany i  weryfikowany przez  Organizatora.  Organizator  uprawniony jest  do
skontaktowania się z nauczycielem, uczniem lub jego rodzicem/opiekunem prawnym w celu
doprecyzowania informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym do Programu, wyjaśnienia
ewentualnych  wątpliwości,  a  także  uzgodnienia  szczegółowych  warunków  udziału  danego
Uczestnika w Programie w charakterze nauczyciela albo ucznia.

4.2. Na  podstawie  informacji  zamieszczonych  w  formularzu  zgłoszeniowym  do  Programu
Organizator  dopasowuje  poszczególnych  nauczycieli  do  poszczególnych  uczniów,  tak  aby
zapewnić możliwość przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w formie korepetycji z przedmiotu
szkolnego, w zakresie którego nauczyciel posiada odpowiednie kwalifikacje, a uczeń potrzebuje
wsparcia, na poziomie nauki, na której znajduje się aktualnie uczeń oraz w czasie dogodnym
zarówno dla ucznia jak i nauczyciela.

4.3. Po  dopasowaniu  danego  nauczyciela  do  danego  ucznia  Organizator  umożliwia  nawiązanie
kontaktu  między  nimi  w  celu  wspólnego  ustalenia  terminów  i  szczegółowych  warunków
przeprowadzania zajęć dydaktycznych.
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4.4. Prowadzone zajęcia dydaktyczne mają na celu wsparcie uczniów w nauce danego przedmiotu
szkolnego i poszerzenie ich wiedzy z zakresu ww. przedmiotu. Uczestnicy Programu dokładają
należytej staranności, aby zrealizować wyznaczone cele zajęć dydaktycznych.   

4.5. Zajęcia dydaktyczne  w formie korepetycji  będą prowadzone zdalnie,  z wykorzystaniem sieci
Internet  (online),  za  pośrednictwem  narzędzi  informatycznych  umożliwiających
porozumiewanie  się  na  odległość  między  nauczycielem,  a  uczniem.  Wybór  konkretnego
narzędzia  informatycznego zapewniającego przekaz zarówno dźwięku jak i  obrazu w czasie
rzeczywistym,  za  pośrednictwem którego  będą realizowane zajęcia  dydaktyczne,  należy  do
indywidualnych  ustaleń  między  nauczycielem  i  uczniem,  z  możliwością  rekomendacji
określonego narzędzia ze strony Organizatora.   

4.6. Standardowa  długość  jednostkowych  zajęć  dydaktycznych  będzie  wynosiła  30  minut.  W
przypadku uczniów, którzy nie ukończyli trzynastu lat maksymalna długość zajęć dydaktycznych
przeprowadzanych przez jednego nauczyciela tego samego dnia z jednego przedmiotu wynosi
dwa zajęcia po 30 minut z kilkuminutową przerwą między zajęciami. W przypadku uczniów,
którzy  ukończyli  trzynaście  lat  maksymalna długość zajęć dydaktycznych przeprowadzanych
przez jednego nauczyciela tego samego dnia z jednego przedmiotu wynosi cztery zajęcia po 30
minut z kilkuminutową przerwą między zajęciami. 

4.7. W toku Programu zarówno nauczyciel jak i uczeń są zobowiązani do wyrażenia opinii na temat
przebiegu poszczególnych zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach Programu, jak i oceny
dotychczas przeprowadzonych w ramach Programu zajęć dydaktycznych w ramach okresowej
ankiety ewaluacyjnej poprzez wypełnienie i odesłanie Organizatorowi stosownych formularzy i
ankiet udostępnionych Uczestnikom Programu przez Organizatora. 

4.8. Organizator  udostępni  Uczestnikom  Programu  narzędzia  informatyczne  umożliwiające  im
wymianę  plików  zawierających  materiały  dydaktyczne  oraz  organizacyjne  związane  z
prowadzonymi korepetycjami lub prace domowe przekazane uczniom do wykonania. 

5. PRAWA i OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROGRAMU „ZDALNA NAUKA”

5.1. Uczestnicy biorący udział  w Programie w charakterze uczniów zobowiązani  są przekazywać
przypisanym  im  Uczestnikom  biorącym  udział  w  Programie  w  charakterze  nauczycieli
informacje  na  temat  aktualnie  przerabianego przez  nich w szkole  materiału,  podręczników
wykorzystywanych do nauki danego przedmiotu, zadanego w szkole materiału do opanowania
z danego przedmiotu,  ocen uzyskanych przez ucznia z  danego przedmiotu w poprzednim i
bieżącym semestrze szkolnym.

 
5.2. Uczestnicy  biorący  udział  w  Programie  zarówno  w  charakterze  uczniów  jak  i  nauczycieli

zobowiązani są do:

a) należytego  przygotowania  się  do  prowadzonych  zajęć  dydaktycznych,  co  oznacza  po
stronie  nauczyciela  znajomość  materiału  objaśnianego  uczniowi,  a  po  stronie  ucznia
wykonanie zadanej pracy domowej;
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b) punktualnej obecności na zajęciach dydaktycznych w terminach określonych we wspólnie
ustalonym harmonogramie zajęć;

c) kulturalnego zachowania podczas prowadzonych zajęć dydaktycznych;
d) nie używania wulgaryzmów i nie wykonywania obraźliwych gestów.

 
5.3. Zabrania się uczestnictwa w Programie oraz korzystania z narzędzi i usług informatycznych, o

których  mowa  w  pkt  2.3  powyżej  w  sposób  sprzeczny  z  postanowieniami  niniejszego
Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia
społecznego.  Każdego  z  Uczestników  obowiązuje  zakaz  dostarczania  treści  o  charakterze
bezprawnym. 

5.4. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie zobowiązują się, iż w ramach uczestnictwa w Programie
nie będą:
a) dokonywać  jakichkolwiek  działań  mogących  utrudnić  lub  zakłócić  funkcjonowanie

Programu lub uczestnictwo w nim innych uczniów lub nauczycieli;
b) działać na niekorzyść Organizatora lub innych uczniów lub nauczycieli uczestniczących w

Programie;
c) naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
d) działać  w  sposób  mogący  stanowić  naruszenie  ochrony  danych  osobowych  innych

Uczestników Programu.

5.5. Uczestnicy  biorący  udział  w Programie w charakterze  nauczycieli  poprzez  akceptację  treści
niniejszego  Regulaminu  wyrażają  nieodpłatnie,  na  czas  uczestnictwa  w  Programie,
nieograniczoną  terytorialnie  zgodę  na  zamieszczenie  na  stronie  internetowej
https://www.nieobojetni.pl/ w  zakładce  „Zdalni  Nauczyciele  D.O.M.”  swojego  wizerunku  w
formie zdjęć.

5.6. Uczestnicy  biorący  udział  w  Programie  w  charakterze  nauczycieli  są  zobowiązany  do
nagrywania  zajęć  za  pośrednictwem  używanej  aplikacji.  Nagranie  nie  będzie  udostępniane
uczniowi,  czy też upublicznione bez zgody nauczyciela.  Zapis  wideo i  dźwięku będzie służył
ewentualnej  weryfikacji  wewnętrznej  przez  Organizatora.  Nagranie  po  zakończeniu  lekcji
powinno być niezwłocznie przesłane w całości na wskazany przez Organizatora adres e-mail
mail lub za pośrednictwem wskazanej przez Organizatora usługi przechowywania plików.

6. ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „ZDALNA NAUKA”

6.1. Uczestnik uprawniony jest do rezygnacji w każdym czasie z udziału w Programie. 

6.2. W przypadku uporczywego naruszania postanowień Regulaminu przez Uczestnika Programu,
również poprzez niedochowanie obowiązków w nim wskazanych, lub dopuszczania się przez
niego działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego,
Organizator jest uprawniony do wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Programie. 

6.3. Zakończenie  uczestnictwa  w  Programie  i  zwolnienie  Uczestnika  z  dotychczasowych
obowiązków  związanych  z  uczestnictwem  w Programie  następuje  po  upływie  miesiąca  od
momentu, w którym doszło do rezygnacji albo wykluczenia Uczestnika z Programu 
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7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

7.1. Organizator jest odpowiedzialny za świadczenie usług związanych z organizacją Programu w
zakresie wskazanym w pkt 4.1, 4.2, 4.3, 4.8.

7.2. W  zakresie  dopuszczalnym  przez  prawo  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za
prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie wskazanym w pkt 4.5 oraz za szkody wynikające z
zawinionego  naruszenia  przez  Uczestników  postanowień  niniejszego  Regulaminu.

8. UWAGI I ZASTRZEŻENIA

8.1. Uczestnikom  Programu  przysługuje  prawo  do  zgłaszania  uwag  lub  zastrzeżeń  odnośnie
funkcjonowania Programu.

8.2. Zgłoszenie  uwagi  lub  zastrzeżenia  powinno  zawierać  co  najmniej  dane  umożliwiające
identyfikację Uczestnika Programu oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących
podstawę uwagi lub zastrzeżenia.

8.3. Uwagi lub zastrzeżenia mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail  dom@dom.org.pl lub  listownie  na  adres  siedziby  Organizatora,  to  jest:  ul.
Madalińskiego 69A, 02-549 Warszawa.

8.4. Organizator  ustosunkuje  się  do  uwagi  lub  zastrzeżenia  w  terminie  14  (czternastu)  dni
roboczych  od  dnia  ich  otrzymania,  w  przypadku,  gdy  uwaga  lub  zastrzeżenie  zawierają
wszystkie  informacje  konieczne  do  ich  rozpatrzenia.  W  przypadku  przekazania
niedostatecznych informacji, termin 14 (czternastu) dni roboczych liczony jest od doręczenia
Organizatorowi prawidłowo uzupełnionej uwagi lub zastrzeżenia.

8.5. Uczestnik Programu otrzyma odpowiedź na uwagę lub zastrzeżenie w formie pisemnej lub za
pośrednictwem zwrotnej wiadomości e-mail,  na adres z którego została wysłana uwaga lub
zastrzeżenie albo na adres, który został podany w zgłoszenia uwagi lub zastrzeżenia. 

8.6. Po wyczerpaniu procedury wskazanej powyżej Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do
dochodzenia  nieuwzględnionych  roszczeń  w  sądzie  powszechnym  właściwym  miejscowo
według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

9. ZMIANA POSTANOWIEŃ REGULAMINU 

9.1. Organizator  zachowuje  prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.  Zmiana
Regulaminu następuje drogą elektroniczną. 

9.2. Uczestnik  Programu  zostanie  poinformowany  o  zmianie  Regulaminu  wraz  ze  wskazaniem
zmienionej  treści  Regulaminu  za  pośrednictwem  strony  internetowej
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https://www.nieobojetni.pl/zdalna-nauka/ oraz  w  wiadomości  email  wysłanej  na  adres
Uczestnika Programu podany w formularzu zgłoszeniowym. 

9.3. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni
od momentu, w którym został poinformowany o zmianie dotychczasowej treści Regulaminu
przez  Organizatora.  Wypowiedzenie  Regulaminu  przez  Uczestnika  jest  równoznaczne  z
rezygnacją z udziału w Programie.

9.4. Brak wypowiedzenia Regulaminu we wskazanym wyżej terminie 14 dni,  oznacza akceptację
zmienionego Regulaminu przez Uczestnika.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

10.1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. 

10.2. Wszelkie  spory  związane  z  Regulaminem  podlegają  rozstrzygnięciu  przez  polskie  sądy
powszechne. Strony dołożą wszelkich starań, aby jakiekolwiek spory wynikające z Regulaminu
lub  z  nim  związane,  były  rozwiązywane  polubownie.  W  razie  niemożności  polubownego
rozwiązania sporu przez strony w terminie jednego miesiąca spór taki zostanie poddany pod
rozstrzygnięcie  polskiego  sądu  powszechnego  właściwego  według  przepisów  kodeksu
postępowania cywilnego.

10.3. Jeżeli  którekolwiek  z  postanowień  Regulaminu  okaże  się  nieważne  w całości  lub  w części,
bezskuteczne lub niewykonalne, wyłącznie takie postanowienie pozostanie nieważne w całości
lub w części, bezskuteczne lub niewykonalne, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

10.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.05.2020 r.
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