REGULAMIN AKCJI „Wspieramy aktywnych darczyńców i wolontariuszy”
§1 Cel akcji
Celem akcji jest wspieranie profilaktyki zdrowotnej czynnych darczyńców i wolontariuszy,
działających na rzecz Stowarzyszenia „Ty dajesz życie”.
§2 Postanowienia ogólne
1. Akcja przeprowadzana jest przez Stowarzyszenie „Ty dajesz życie” z siedzibą we Wrocławiu,
KRS 0000628953.
2. Wspieranie profilaktyki zdrowotnej aktywnych darczyńców i wolontariuszy rozumie się jako
wsparcie finansowe przy opłaceniu kuracji profilaktyczno-oczyszczającej (6-dniowej lub 13dniowej) w Akademii Medycyny Regeneracyjnej w Świebodzicach.
3. Aktywni darczyńcy są osobami, które systematycznie wpłacają znaczne kwoty pieniężne.
Aktywni wolontariusze są to osoby aktywnie biorące udział w działalności Stowarzyszenia i
realizacji jego celów statutowych.
§3 Zasady prowadzenia akcji
1. Raz na trzy miesiące Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzję o tym, czy Stowarzyszenie
może wesprzeć kogoś z darczyńców lub aktywnych wolontariuszy.
2. Jeśli Zarząd uzna, że której osobie warto udzielić takiego wsparcia, do takiej osoby wysyłane
jest potwierdzenie udzielenia wsparcia drogą mailową, stosowne dokumenty z prośbą o ich
wypełnienie i odesłanie. Osoba, której udzielane jest wsparcie samodzielnie kontaktuje się z
działem rezerwacji Akademii i ustala termin możliwej kuracji.
3. Opłata kuracji następuje na podstawie porozumienia z Akademią Medycyny Regeneracyjnej i
wystawionej faktury w ustalonym terminie i w ustalonych warunkach.
4. Aby skorzystać pomocy Stowarzyszenia aktywni darczyńcy lub aktywni wolontariusze muszą
obserwować
Oficjalną stronę Stowarzyszenia:
https://www.tydajeszzycie.eu/
Stronę Stowarzyszenia na facebooku:
https://www.facebook.com/tydajeszzycie
Stronę Akademii Medycyny Regeneracyjnej na facebooku:
https://www.facebook.com/AcadRegMed/
Grupę „The Academy of Regenerative Medicine Akademia Medycyny Regeneracyjnej” na
facebooku:
https://www.facebook.com/groups/825395254254539/
Kanał youtube Aliaksandra Haretskiego:
https://www.youtube.com/user/goralinvest/featured
§5 Informacja podatkowa
1. Firmadarczyńca (osoba prawna) może odliczyć do 10% dochodu, podlegającego
opodatkowaniu, od darowizny przekazanej na cele pożytku publicznego. Osoby prywatne mogą
odliczyć do 6% dochodu.
2. Wsparcie ma charakter nieodpłatnego świadczenia dla osób prywatnych od organizacji w
ramach pomocy społecznej, a więc świadczenie to nie podlega opodatkowaniu.
§6 Postanowienia końcowe
1. Stowarzyszenie Ty dajesz życie nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez Akademię
Medycyny Regeneracyjnej.
2. Stowarzyszenie Ty dajesz życie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w
dowolnym terminie.
3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego aktualna wersja będzie umieszczona na stronie internetowej
Stowarzyszenia.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej
Stowarzyszenia.

