
  

Załącznik Nr 9 do Regulaminu Organizacyjnego 
 

 
 
 
 

REGULAMIN POPOŁUDNIOWEGO KLUBU SENIORA 
mieszczącego się w Zielonej Górze przy ulicy Reja nr 8 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne: 

1. Popołudniowy Klub Seniora prowadzony jest przez Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej 

Górze. 

2. Klub swoją działalność opiera na niniejszym Regulaminie. 

3. Popołudniowy Klub Seniora mieści się w siedzibie Dziennego Domu Pobytu „RETRO” 

w Zielonej Górze przy ul. Reja nr 8. 

4. Klub czynny jest 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, czwartek) w godz. 15.00 – 19.00. 

5. Klubem kieruje Kierownik Domu Dziennego Pobytu „Retro” w Zielonej Górze. 

6. Do popołudniowego Klubu Seniora mogą być przyjęci: Seniorzy – mieszkańcy Zielonej Góry, 

powyżej 65 roku życia. 

7. Klub dysponuje 20 miejscami.  

8. Przynależność do Klubu jest dobrowolna i odbywa się na podstawie formularza 

rekrutacyjnego – załącznik nr 1 do Regulaminu. 

9. O przyjęciu uczestnika decyduje Kierownik DDP „Retro”. 

 

§ 2. Celem Klubu jest: 

 aktywowanie środowiska Seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego. 

 rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników. 

 organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej, zajęć rękodzielniczych, ćwiczeń pamięci, 

muzykoterapii oraz aktywności fizycznej dostosowanych do możliwości uczestników; 

 zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań 

i pogadanek oraz umożliwienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych i rekreacyjnych; 

 współpraca z innymi klubami Seniora działającymi w Zielonej Górze. 

 

§ 3. Zadania realizowane przez Popołudniowy Klub Seniora mają na celu: 

 integrację osób starszych ze środowiskiem lokalnym; 

 budowanie więzi międzypokoleniowej poprzez wymianę doświadczeń i zainteresowań 

międzypokoleniowych; 

 rozwijanie wiedzy ogólnej; 

 organizowanie czasu wolnego Seniorom. 

 

§ 4. 1. Do obowiązków członków Klubu należy: 



  

 przestrzeganie Regulaminu; 

 utrzymywanie w należytym porządku pomieszczeń, dbałość o wyposażenie Klubu oraz 

racjonalne wykorzystywanie wszystkich używanych materiałów; 

 dbałość o racjonalne korzystanie z mediów, np. woda, energia elektryczna; 

 przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego przez wszystkich członków Klubu; 

2. Do praw członków należy: 

 poszanowanie swoich praw i godności osobistej; 

 rozwijanie własnych zainteresowań; 

 uczestnictwo w działaniach podejmowanych przez Klub na równi ze wszystkimi członkami 

Klubu; 

 korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia Klubu w ramach prowadzonych zajęć (wstęp do 

kuchni za zgodą pracownika Klubu); 

 pomoc w rozwiązywaniu problemów  i konfliktów w grupie. 

 

§ 5. Członkowstwo w Popołudniowym Klubie Seniora wygasa z chwilą: 

 rezygnacji z zajęć przez Klubowicza; 

 śmierci uczestnika; 

 skreślenia z listy członków w wyniku działania na szkodę Klubu lub nie przestrzegania 

Regulaminu. 

   

§ 6. Wszystkie pozostałe sprawy nie ujęte w tym, że Regulaminie będą rozstrzygnięte decyzją 

kierownika Klubu. 



  

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Popołudniowego Klubu Seniora 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA  
DO POPUŁODNIOWEGO KLUBU SENIORA 

 

Imię i nazwisko  

Wiek  

PESEL  

Telefon kontaktowy  

Adres zamieszkania  

E-mail:  

Osoba do kontaktu  

Data złożenia deklaracji  

 

1. Ja niżej podpisany/y oświadczam niniejszym, że przystępuję do Popołudniowego Klubu Seniora 
prowadzonego przez Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze. 

 
2. Deklaruję chęć udziału w spotkaniach organizowanych w ramach Klubu Seniora oraz aktywnego 

udziału w działaniach i inicjatywach podejmowanych przez Klub. 
 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia 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) (Dz.Urz. UE, L 119 
z 04 maja 2016 r.),wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych 
w celach realizacji zadań placówki DDP „Retro”. 
 
Oświadczam również, że: 
 

1. Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego wizerunku (zdjęć), wywiadów i nagrań z moją 
osobą w materiałach informacyjno-promocyjnych, służących działalności i promocji placówki.  

2. Zgoda, o której mowa w pkt. 1 obejmuje wszelkie formy publikacji pod warunkiem 
poszanowania moich dóbr osobistych, 

3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych  i ich poprawiania.  
4. Mam prawo żądania usunięcia moich danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania, 

z zastrzeżeniem, iż żądanie takie jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa 
w życiu Klubu.  

 
 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Popołudniowego Klubu 
Seniora i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

 

 

 

  ..................................................  
             (podpis Seniora) 


