ZARZĄDZENIE NRU&19

PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia .4.9... czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Klubu Seniora w Żyrardowie z siedzibą przy
ul. Waryńskiego 1, którego Organizatorem jest Miasto Żyrardów
Na podstawie art. 7 ust.l pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2019 r. poz.506.) zarządzam co następuje:

§1Wprowadza się Regulamin Klubu Seniora w Żyrardowie, którego Organizatorem jest Miasto
Żyrardów, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

Urzędu Miasta Żyrardowa.
§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w/z. Prezydenta Miasta

Załącznik do Zarządzenia Nr -łA^../19

Prezydenta Miasta Żyrardowa
z dnia ĄD... czerwca 2019 r.

REGULAMIN KLUBU SENIORA W ŻYRARDOWIE
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.
1. Organizatorem Klubu Seniora w Żyrardowie jest Miasto Żyrardów.
2. Klub Seniora został utworzony w celu aktywizacji i integracji społecznej osób

starszych w Mieście Żyrardów.

3. O przyjęcie do Klubu Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat,

są mieszkańcami Miasta Żyrardowa oraz złożyły:
1) pisemną deklarację uczestnictwa w Klubie Seniora stanowiącą załącznik nr 1
do Regulaminu Klubu Seniora;

2) pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiącą załącznik
numer 2 do Regulaminu Klubu Seniora.
4. Uczestnictwo w zajęciach Klubu Seniora jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Działalność Klubu Seniora jest koordynowana przez pracownika Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych, zwanego dalej koordynatorem Klubu Seniora.

Rozdział II

CELE I ZADANIA KLUBU SENIORA
§2.

Klub Seniora realizuje następujące cele:

1) Motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego
i zwiększenia udziału w życiu społecznym;

2) Działanie na rzecz integracji międzypokoleniowej i aktywizacji seniorów z różnych
środowisk;
3) Podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie stereotypizacji osób starszych

oraz gerontofobii wśród mieszkańców;
4) Promowanie seniorów jako nośnika historii i aktywnej grupy społecznej pełnej pasji

i zainteresowań;
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5) Promowanie różnych form twórczej pracy seniorów;

6) Zawieranie nowych znajomości i zacieśnianie więzi wśród seniorów;
7) Wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu społeczno -

kulturalnym;
8) Działania edukacyjne podejmujące temat starości w Polsce i na świecie;
9) Upowszechnianie zdrowego trybu życia - ochrona i promocja zdrowia.

§3Klub Seniora realizuje następujące zadania:

1) Organizowanie dla uczestników Klubu Seniora atrakcyjnych form spędzania czasu

wolnego poprzez stworzenie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni do realizowania
spotkań towarzyskich, zajęć tematycznych i warsztatów;
2) Organizowanie zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania uczestników;

3) Organizowanie spotkań z przedstawicielami nauki, działaczami społecznymi,
artystami z różnych dziedzin kultury i sztuki;
4) Organizowanie spotkań z przedstawicielami polityki senioralnej w celu przybliżenia

tematów z szeroko pojętą starością w Polsce i na świecie;
5) Organizowanie spotkań z przedstawicielami służby zdrowia w celu przybliżenia
schorzeń wieku senioralnego i odpowiedniej ich profilaktyki;
6) Organizowanie wycieczek i wyjść tematycznych;
7) Organizowanie imprez okolicznościowych;

8) Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz placówkami działającymi na rzecz
osób w wieku senioralnym.

Rozdział III

ORGANIZACJA KLUBU SENIORA
§4.

1. Zajęcia w Klubie Seniora są ujęte w stałym miesięcznym planie zajęć, który wywiesza

się w siedzibie Klubu Seniora oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu

Miasta Żyrardowa https ://www.zyrardow.pl/.
2. Dni i godziny zajęć są ustalane przez koordynatora Klubu Seniora w porozumieniu
z uczestnikami Klubu Seniora.

3. Uczestnicy Klubu Seniora wraz z koordynatorem Klubu Seniora opracowują
programy i plany pracy.
4.

Klub Seniora prowadzi działalność całoroczną z wyłączeniem okresu urlopowego .

§5Dokumentację organizacji i działalności Klubu Seniora stanowią:

1) Regulamin Klubu Seniora w Mieście Żyrardów;

2) Deklaracje uczestnictwa w Klubie Seniora;
3) Plan pracy Klubu Seniora i sposoby realizacji zadań;
4) Dokumentacja z organizowanych spotkań, prelekcji, wykładów, zajęć i warsztatów,

wycieczek;

5) Korespondencja związana z działalnością Klubu Seniora: notatki, pisma, maile;
6) Artykuły w prasie oraz dokumentacja fotograficzna;
7) Sprawozdania z działalności Klubu Seniora;

8) Inne związane z działalnością Klubu Seniora.

Rozdział IV

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ KLUBU SENIORA

§61. Działalność Klubu Seniora organizuje koordynator Klubu Seniora.
2. Do zadań koordynatora Klubu Seniora należą:

1) Przygotowanie oraz czuwanie nad właściwą realizacją zadań Klubu Seniora;

2) Opracowywanie scenariuszy oraz organizowanie przedsięwzięć kulturalnych,
środowiskowych, udział w planowaniu działań Klubu Seniora, opracowywanie
planów i grafików w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia i

uczestnikami Klubu Seniora;

3) Udział w działalności edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej Klubu Seniora;

4) Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami, firmami i innymi
organizacjami, działającymi na rzecz osób w wieku senioralnym.
5) Przygotowywanie

dokumentacji

oraz

załatwianie

wszelkich

formalności

dotyczących Klubu Seniora;
6) Czuwanie nad godzinami pracy Klubu Seniora;

7) Przygotowywanie sal do zajęć w Klubie Seniora;

8) Zachęcanie seniorów do udziału w zajęciach Klubu Seniora;
9) Ścisła współpraca z Biurem projektu pn. „ Żyrardów stawia na seniorów”.

Rozdział V
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KLUBU SENIORA

§71. Klub Seniora jest grupą osób w wieku 60 + z terenu Miasta Żyrardów, które złożyły

deklaracje uczestnictwa w Klubie Seniora, zadeklarowały przestrzeganie jego
Regulaminu oraz aktywnie uczestniczą w organizowanych zajęciach.

2. Uczestnicy Klubu Seniora nie ponoszą opłat związanych z uczestnictwem w Klubie

Seniora.
3. Uczestnicy Klubu Seniora są wpisywani na listę uczestników.

§8.
Do obowiązków uczestnika Klubu Seniora należy:
1) Przestrzeganie regulaminu;

2) Przestrzeganie bezpieczeństwa innych osób przebywających w Klubie Seniora;

3) Poszanowanie godności osobistej uczestników Klubu Seniora, kulturalne i zgodne
z ogólnie przyjętymi zasadami i normami zachowanie się wobec uczestników Klubu

Senicra, pracowników i instruktorów zajęć;

4) Utrzymywanie w odpowiednim porządku pomieszczeń i wyposażenia Klubu Seniora
oraz korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem;
5) Przestrzeganie norm

i

zasad

wzajemnego

współżycia

społecznego

podczas

uczestnictwa w działalności Klubu Seniora oraz godne reprezentowanie Klubu Seniora
na zewnątrz;
6) Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach Klubu Seniora;

7) Przestrzeganie zakazu picia alkoholu na terenie Klubu Seniora;
8) Przestrzeganie zakazu uczestnictwa w działalności Klubu Seniora osób będących pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;

9) Potwierdzenie obecności na liście obecności.

§9.

Do praw uczestnika Klubu Seniora należy:
1) Poszanowanie swoich praw i godności osobistej;

2) Wolność słowa, przekonań i wyznania;
3) Rozwijanie własnych zainteresowań i pasji;
4) Uczestnictwo w działaniach Klubu Seniora w oparciu o zasadę równości;

5) Korzystanie z wyposażenia Klubu Seniora;
6) Zaproszenie do Klubu Seniora osób spokrewnionych i zaprzyjaźnionych, jednak

prawdo przebywania w pomieszczeniach Klubu Seniora posiadają w pierwszej
kolejności uczestnicy Klubu Seniora, w następnej kolejności zaś osoby spokrewnione

i zaprzyjaźnione.
§10.
Uczestnictwo w Klubie Seniora wygasa z chwilą:

1) Rezygnacji 2: zajęć w Klubie na własną pisemną prośbę;
2) Skreślenia z listy członków w wyniku działania na szkodę Klubu Seniora oraz
nieprzestrzegania regulaminu;

3) O skreśleniu z listy uczestników Klubu Seniora decyduje koordynator Klubu Seniora.

Rozdział VI

FINANSOWANIE
§11-

Działalność Klubu Seniora może być finansowana ze środków budżetu Miasta
Żyrardowa, dotacji celowych, darowizn i innych wpływów od osób prawnych i
fizycznych.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12.
1. Zmiany regulaminu Klubu Seniora mogą być dokonywane w trybie właściwym dla
jego ustaleń.

2. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zmiany wymagają zaopiniowania przez

Koordynatora Klubu Seniora.
3. O sprawach niezawartych w regulaminie decyduje Organizator.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
Klubu Seniora w Żyrardowie

data złożenia dokumentów
wypełnia koordynator Klubu Seniora

Deklaracja uczestnictwa w Klubie Seniora w Żyrardowie

Ja, niżej podpisana/y deklaruję uczestnictwo w Klubie Seniora w Żyrardowie, którego

Organizatorem jest Miasto Żyrardów.
I - Dane Uczestnika / Uczestniczki Klubu Seniora w Żyrardowie (na podstawie
dokumentu tożsamości osoby składającej Deklarację.):

1. Imię i nazwisko:
2. Data urodzenia:
3. Adres zamieszkania:

4. Nr telefonu kontaktowego:

5. Adres poczty elektronicznej:

Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego
i sprawozdawczych Klubu Seniora w Żyrardowie.

wizerunku

w

celach

promocyjnych

Oświadczam iż, zapoznałam/em się z Regulaminem Klubu Seniora w Żyrardowie.

I - Informacje istotne dla działalności Klubu Seniora w Żyrardowie
1) deklaruję udział w następujących zajęciach Klubu Seniora w Żyrardowie:

2) jestem zainteresowany / zainteresowana również udziałem w następujących formach
aktywności (rodzaj, forma zajęć) w ramach Klubu Seniora w Żyrardowie, jeżeli będą
one realizowane:

W zajęciach ruchowych i sportowo - rekreacyjnych uczestnik Klubu Seniora bierze
udział na własną odpowiedzialność.
( data i czytelny podpis)

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Klubu Seniora w Żyrardowie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko)......................................................................................

zamieszkała/y w Żyrardowie, ul...................................................................................................
wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie

wymienionym w Deklaracji uczestnictwa w Klubie Seniora w Żyrardowie, w celu

rekrutacji uczestników Klubu Seniora w Żyrardowie.

1.

Po daj e dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

2. Znam treść klauzuli informacyjnej, w tym cel i sposób przetwarzania danych
osobowych oraz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz

możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie*
3. Zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach danych

zawartych w deklaracji uczestnictwa w Klubie Seniora, stanowiącej załącznik nr 1 do
Regulaminu Klubu Seniora w Żyrardowie.

(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

(data i czytelny podpis osoby przyjmującej oświadczenie)

^wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją
z uczestnictwa w Klubie Seniora w Żyrardowie

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczących
Informuję, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Miasto Żyrardów reprezentowane

przez Prezydenta Miasta z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Żyrardowa, przy PI. Jana

Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów. Możesz się z Nami skontaktować poprzez numer

telefonu 46 858 15 00 lub na adres e-mail urzad@zyrardow.pl.
2. Możesz się skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod numerem

telefonu 22 350 01 40 bądź adresem e-mail: iod@zyrardow.pl.
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

uczestnictwo

w Klubie Seniora w Żyrardowie.
4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następującym zakresie: imię i nazwisko,

adres, nr telefonu lub adres e-mail.
5. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

6. Naszą podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona przez Ciebie

zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
7. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania

realizowanego przez nas w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej polegającej na działalności Klubu Seniora w Żyrardowie.
8. Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane w okresie niezbędnym

do spełniania celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami
prawa.
9. Masz prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania;

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

c) przenoszenia swoich danych osobowych;
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym

momencie;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podane przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem umownym, w przypadku
niepodania danych niemożliwe jest skorzystanie z oferowanych przez nas usług.
11. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

w tym profilowaniu.

