Załącznik do Zarządzenia Nr 14 /2020
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Latowiczu z dnia 1 grudnia 2020 r.

Regulamin „Klubu Senior+" w Latowiczu
DZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Ilekroć jest mowa o Klubie, należy przez to rozumieć „Klub Senior+" w Latowiczu.
2. Ilekroć jest mowa o Kierowniku Ośrodka, należy przez to rozumieć Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu.

§ 2.
Klub został utworzony w celu zwiększenia aktywnego uczestnictwa seniorów (osób
nieaktywnych zawodowo w wieku 60+) w życiu społecznym oraz zapewnienia im wsparcia
przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty
prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, itp. w zależności od potrzeb.

§ 3.
Klub działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu jako placówka
wsparcia dziennego.

§ 4.
Zadaniem Klubu jest organizacja uczestnikom klubu zajęć umożliwiających aktywne
spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów. Działalność
klubu polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań
wolontarystycznych na rzecz innych.

§ 5.
Siedziba Klubu usytuowana jest przy ul. Rynek 1 w Latowiczu.
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§ 6.
Klub działa zgodnie z przepisami:
1) ustawy z dnia 21 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876
z późn. zm.),
2) uchwały Nr XX/135/20 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 listopada 2020 roku
w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
3) niniejszego Regulaminu.

§ 7.
1. Klubem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Klubu.
2. W Klubie mogą być zatrudnieni różni specjaliści, w zależności od potrzeb.
3. Zakres zadań i kompetencji personelu Klubu określa Regulamin Organizacyjny nadany
przez Kierownika Ośrodka.
4. Pracę w Klubie, przy aktywnym udziale uczestników Klubu organizuje Kierownik
Klubu.

DZIAŁ II
Zasady uczestnictwa w Klubie

§ 8.
Uczestnikami Klubu mogą być osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria formalne:
1) zamieszkują na terenie Gminy Latowicz,
2) są w wieku 60 lat i więcej,
3) są nieaktywne zawodowo,
4) są zdolne do samoobsługi.

§ 9.
Uczestnictwo w Klubie wymaga złożenia wszystkich niżej wymienionych dokumentów:
1) Deklaracja uczestnictwa w „Klubie Senior+” w Latowiczu, stanowiąca Załącznik Nr 1
do niniejszego Regulaminu;
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2) Oświadczenie o zapoznaniu się niniejszym Regulaminem i zobowiązanie do jego
przestrzegania, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu;
3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi
w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetworzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych) - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., określanego terminem
RODO, stanowiąca Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu;
4) Zezwolenie lub brak zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), stanowiące Załącznik Nr 4 do
niniejszego Regulaminu;
5) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach
ruchowych, sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących, jeżeli uczestnik chce w nich
uczestniczyć wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu (rodzinnego), stanowiące
Załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu.

§ 10.
Rezygnacja z uczestnictwa w Klubie wymaga złożenia deklaracji rezygnacji z uczestnictwa
w „Klubie Senior+” w Latowiczu, stanowiąca Załącznik Nr 6 do niniejszego Regulaminu.

§ 11.
Kierownik Ośrodka ma prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników zajęć w Klubie
w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.

§ 12.
1. Pobyt w Klubie jest odpłatny.
2. Miesięczną stawkę kosztu pobytu określa Kierownik Ośrodka, odrębnym zarządzeniem
w oparciu o kwotę kosztów działalności wynikającą z przyjętego planu finansowego dla
Klubu na dany rok. Ustalając miesięczną stawkę kosztu pobytu uwzględnia się kwotę
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wydatków na działalność Klubu wynikającą z kosztów utrzymania uczestników, bez
wydatków inwestycyjnych.
3. Ponoszenie odpłatności za uczestnictwo w Klubie określa Uchwała Rady Gminy
w Latowiczu, o której mowa w § 6 niniejszego Regulaminu.

DZIAŁ III
Prawa i obowiązki uczestników zajęć w Klubie

§ 13.
Każdy uczestnik zajęć w Klubie ma prawo do:
1) poszanowania jego godności i prywatności;
2) zapoznania się z zasadami funkcjonowania Klubu wynikającymi z niniejszego
Regulaminu;
3) swobodnego dysponowania informacją o sobie i własnym wizerunku (prawo wglądu
do wszelkiej dokumentacji dotyczącej osoby oraz usunięcia fałszywych informacji);
4) wyrażania opinii, z wyłączeniem sytuacji naruszających dobre imię i prawa innych
osób;
5) uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w kwestiach dotyczących swojej osoby;
6) złożenia skargi związanej z uczestnictwem w zajęciach Klubu;
7) zrezygnowania z udziału w zajęciach klubu z jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia;
8) udziału w działaniach i zajęciach zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
9) otrzymania materiałów, narzędzi i innych pomocy niezbędnych do prawidłowej
realizacji zajęć i działań.

§ 14.
Każdy uczestnik zajęć w Klubie zobowiązany jest do:
1) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach i zajęciach;
2) odpowiedniego zachowania zgodnie z normami społecznymi;
3) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności;
4) wypełniania ankiet ewaluacyjnych, testów i kwestionariuszy monitoringowych;
5) poszanowania praw i wolności innych uczestników;
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6) dbania o mienie Klubu;
7) współdziałania z personelem Klubu w zakresie uczestniczenia w organizowanych
zajęciach;
8) powiadamiania o dłuższej nieobecności;
9) przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarnych;
10) przestrzegania na terenie Klubu zakazu picia alkoholu, przebywania pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających;
11) przestrzegania zakazu palenia tytoniu na terenie Klubu;
12) ponoszenia odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na terenie Klubu bez
zabezpieczenia.

§ 15.
Uczestnik zajęć w Klubie ma obowiązek informowania o jakiejkolwiek zmianie danych
osobowych, oraz o zmianach statusu na rynku pracy.

§ 16.
Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności uczestników spowodowane chorobą lub
ważnymi sytuacjami losowymi.

DZIAŁ IV
Cele i zadania Klubu

§ 17.
Celem Klubu jest motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu
wolnego i zwiększenia udziału w życiu społecznym poprzez:
1) integrację seniorów i międzypokoleniową;
2) organizowanie czasu wolnego osobom starszym w sposób zapobiegający ich
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,
3) propagowanie kultury i sztuki;
4) upowszechnianie zdrowego trybu życia - zwiększanie aktywności fizycznej;
5) propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów;
6) wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu społecznym.
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§ 18.
Do zadań Klubu należy:
1) organizowanie uczestnikom Klubu zajęć rozwijających ich zdolności i pasje;
2) organizowanie uczestnikom różnych form wypoczynku i relaksu;
3) organizowanie spotkań kulturowych i imprez okolicznościowych;
4) organizowanie zajęć ruchowych i rozwijających pamięć;
5) organizowanie wycieczek i wyjazdów;
6) inne działania w zależności od potrzeb.

DZIAŁ V
Organizacja pracy klubu

§ 19.
1. Klub dysponuje 20 miejscami.
2. Klub zapewnia 20-godzinną ofertę usług w tygodniu od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9:00 do 15:00.
3. Dni i godziny zajęć są ustalane przez Kierownika Klubu w porozumieniu z członkami
Klubu i przedstawiane do akceptacji Kierownika Ośrodka.
4. Zajęcia w klubie są ujęte w stałym miesięcznym planie zajęć dostępnym w siedzibie
Klubu i siedzibie Ośrodka.

§ 20.
Dokumentację dotyczącą organizacji pracy klubu stanowią:
1) Regulamin „Klubu Senior+” w Latowiczu,
2) Regulamin rekrutacji uczestników do „Klubu Senior+” w Latowiczu,
3) plany pracy Klubu i sposoby realizacji zadań,
4) dokumentacja z organizowanych zajęć, spotkań, imprez, wycieczek, w tym listy
obecności uczestników,
5) wszelkie notatki, pisma, korespondencja w sprawie działalności klubu,
6) artykuły i dokumentacja fotograficzna,
7) sprawozdania z działalności Klubu.
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§ 21.
Klub realizując swoją działalność może współpracować z innymi jednostkami systemu
pomocy społecznej i wspierania rodziny, oświaty, służby zdrowia, policji, organizacjami
pozarządowymi i organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz
osobami fizycznymi.

§ 22.
Działalność Klub jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 i kolejnych
programów przyjętych na kolejne lata.

DZIAŁ VI
Nadzór nad działalnością klubu

§ 23.
Działalność Klubu nadzoruje Kierownik Ośrodka oraz kierownik klubu, do zadań którego
należy czuwanie nad właściwą realizacją zadań klubu.

DZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§ 24.
Zmian w regulaminie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania.

§ 25.
1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy lub dokumenty wniesione przez
uczestników Klubu.
2. Prace wykonywane przez uczestników w ramach zajęć nie stanowią ich własności
i pozostają w dyspozycji Klubu.
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Załącznik Nr 1 do
Regulaminu ”Klubu Senior+” w Latowiczu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W „KLUBIE SENIOR+” W LATOWICZU

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że deklaruję moje uczestnictwo w „Klubie Senior+”
w Latowiczu.
Deklaruję chęć udziału w spotkaniach organizowanych w ramach „Klubu Senior+” oraz
aktywnego udziału w działaniach i inicjatywach podejmowanych przez w/w klub.
Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikujące mnie do udziału w „Klubie Senior+” tj.
− ukończyłam/em 60 lat,
− jestem mieszkanką/mieszkańcem gminy Latowicz,
− jestem nieaktywna/y zawodowo,
− jestem zdolna/y do samoobsługi.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Pesel
Telefon kontaktowy
E-mail

(podać
posiadania)

w

przypadku

Data złożenia deklaracji

Jednocześnie zobowiązuję się do informowania o jakiejkolwiek zmianie danych osobowych
oraz o zmianach statusu na rynku pracy.
Zobowiązuję się do powiadomienia Kierownika Klubu o mojej dłuższej nieobecności.

…………………………………….………….
(podpis osoby składającej deklarację)
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Załącznik Nr 2 do
Regulaminu ”Klubu Senior+” w Latowiczu

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM
„KLUBU SENIOR+” W LATOWICZU
I ZOBOWIĄZANIE DO JEGO PRZESTRZEGANIA

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem „Klubu Senior+”
w Latowiczu.
Oświadczam, że będąc członkiem „Klubu Senior+” w Latowiczu zobowiązuję się do jego
przestrzegania.
Jestem świadoma/y, że naruszenie przeze mnie postanowień w/w Regulaminu może
spowodować zakończenie mojego uczestnictwa w Klubie.
…………………………………….………….
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)
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Załącznik Nr 3 do
Regulaminu ”Klubu Senior+” w Latowiczu

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

moich

danych

osobowych

zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach
rekrutacji na uczestnika w „Klubie Senior+” w Latowiczu, a także jako uczestnika „Klubu
Senior+” w Latowiczu
………………………………..
(data, podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Latowiczu (ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, telefon kontaktowy: 25 752 10 89).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji oraz uczestnictwa w „Klubie Senior+”
w Latowiczu.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest
odrzucenie kandydatury na uczestnika w procesie rekrutacji na uczestnika „Klubu Senior+” oraz braku
możliwości uczestniczenia w zajęciach Klubu.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym
stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

………………………………..
(data, podpis)
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Załącznik Nr 4 do
Regulaminu ”Klubu Senior+” w Latowiczu

ZEZWOLENIE LUB BRAK ZEZWOLENIA NA ROZPOWSZECHNIANIE
WIZERUNKU

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na rozpowszechnianie wizerunku
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1231 z późn. zm.),

…………………………………….………….
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 5 do
Regulaminu ”Klubu Senior+” w Latowiczu

……………………..., dnia .......................

………………………………………
(pieczątka placówki ochrony zdrowia)

(miejscowość)

(data)

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
RUCHOWYCH, SPORTOWO-REKREACYJNYCH I AKTYWIZUJĄCYCH

Dotyczące braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach
w Latowiczu.

„Klubu Senior+”

Imię i nazwisko: …..………………………………………………………………………….....
Data urodzenia: .……………………………………………………………………………..….
Adres: …………………………………………………………………………………………...
Stwierdzam:
1) brak przeciwwskazań medycznych do udziału w zajęciach ruchowych (kinezyterapii),
sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących w „Klubie Senior+” w Latowiczu:
TAK 

NIE 

2) wystąpienie przeciwwskazań medycznych do udziału w zajęciach „Klubie Senior+”
w Latowiczu
Ruchowych (kinezyterapii)

TAK 

NIE 

Sportowo-rekreacyjnych

TAK 

NIE 

Aktywizujących

TAK 

NIE 

*w odpowiednią kratkę wstawić X

.............................................................
(pieczęć i podpis lekarza
wystawiającego zaświadczenie)
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Załącznik Nr 6 do
Regulaminu ”Klubu Senior+” w Latowiczu

DEKLARACJA REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA
W „KLUBIE SENIOR+” W LATOWICZU

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że rezygnuję z uczestnictwa w „Klubie Senior+”
w Latowiczu od dnia ………………………………., zachowując przy tym jednomiesięczny
okres wypowiedzenia, o którym mowa w § 13 pkt 7) Regulaminu „Klubu Senior+”
w Latowiczu.

…………………………………….………….
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)
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