
ZARZĄDZENIE NR 50/2018  WÓJTA GMINY CZERWIN 
z dnia 18  grudnia 2018  roku

w sprawie ogłoszenia o rekrutacji uczestników Dziennego Domu „Senior+" w Czerwinie 

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze
zm.) oraz w wykonaniu Porozumienia Nr 12/MI/2018 z dn. 2 maja 2018r. w sprawie udzielenia wsparcia
finansowego  w  ramach  Programu  Wieloletniego  „Senior+"  na  lata  2015  -  2020  edycja  2017  moduł  I
„Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+"", zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się rekrutację uczestników do Dziennego Domu „Senior+" w Czerwinie.
2. Treść ogłoszenia o rekrutacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Szczegółowe zasady rekrutacji i pobytu w Dziennym Domu „Senior+" w Czerwinie określa „Regulamin

rekrutacji i pobytu w Dziennym Domu „Senior+" w Czerwinie" stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia.

§ 2.

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwin, zakładka „Zarządzenia" 

https://bip.czerwin.pl/zarzadzenia 
b) na stronie internetowej Gminy Czerwin,  www.czerwin.pl 
c) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Czerwinie  oraz jednostkach podległych.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Czerwin

Grzegorz Długokęcki 

https://bip.czerwin.pl/zarzadzenia
http://www.czerwin.pl/


Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR
50/2018  WÓJTA GMINY CZERWIN  z dn. 18

grudnia 2018  roku

Wójt  Gminy Czerwin  zaprasza mieszkańców Gminy Czerwin do  składania
wniosków  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  uczestników  do  Dziennego
Domu „Senior+” w Czerwinie 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020.

1. Cel zadania

Celem głównym realizacji zadania jest wsparcie osób po 60 roku życia poprzez umożliwienie im
korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej
usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Re-
alizacja zajęć będzie odbywała się w Dziennym Domu "Senior+", zlokalizowanym w msc. Czer-
win, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin. 

Seniorom zostanie udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolne-
go,  a  także  zaktywizowanie  i  zaangażowanie  seniorów w działania  samopomocowe na rzecz
środowiska lokalnego. 

Planowany termin otwarcia Dziennego Domu "Senior+" i rozpoczęcie świadczenia usług –
styczeń 2019 roku.

Placówka  będzie  funkcjonowała  od  poniedziałku  do  piątku,  do  8  godzin  dziennie.

2. Grupa docelowa

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu "Senior+" mogą być osoby nieaktywne zawodowo, po 60
roku życia zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami gminy Czerwin. 

 
3. Zakres świadczonych usług

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” będzie obejmował w szczególności:

- usługi socjalne, w tym jeden posiłek w ciągu dnia,

- usługi edukacyjne, kulturalne i oświatowe,

- aktywność ruchową oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne,

- terapię zajęciową, zajęcia plastyczne,

-  usługi  aktywizujące  społecznie.                         

4. Rekrutacja

Pierwszeństwo w procesie rekrutacji uczestników będą miały:

- osoby samotne,

- osoby korzystające ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w szczególności usług opiekuń-
czych,

– osoby o niskim dochodzie w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.
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Ponadto w ramach przeprowadzania wywiadu środowiskowego kwalifikującego do tej formy po-
mocy, pracownik socjalny, jako kolejne kryteria, uwzględni kwestie związane ze stanem zdrowia,
dotychczasowymi relacjami rodzinnymi i społecznymi uczestnika, jego stanem psychicznym i 

stopniem zagrożenia wykluczeniem społecznym,  jak również skalę potrzeb zgłaszanych przez
wnioskującego.

W przypadku gdy taka sama liczba osób będzie spełniała w takim samym stopniu powyższe kry-
teria, o zakwalifikowaniu do Dziennego Domu „Senior+” decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Osoby, którym w procesie rekrutacji nie udało się zakwalifikować zostaną umieszczone na liście
rezerwowej i będą miały pierwszeństwo zakwalifikowania się w przypadku rezygnacji osób z li-
sty podstawowej.

Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r.  Ogłoszenie wyników naboru nastąpi
do dnia 31 grudnia 2018 r. na stronie internetowej  www.czerwin.pl  oraz na tablicach ogłoszeń
Urzędu  Gminy  w  Czerwinie.                                 

5. Termin składania deklaracji 

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu "Senior+" pro-
szone są o składanie deklaracji udziału w terminie od 18 grudnia 2018r. do 28 grudnia 2018r.
do godziny 11:00 w następujących formach:

- osobiście lub pocztą do siedziby Urzędu Gminy w Czerwinie  na adres 07-407 Czerwinie , ul.
Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin 

-  faksem na nr 29 761-92-17 

-  mailem na adres (dokument zeskanowany do pliku PDF).

Deklarację, będącą załącznikiem do niniejszego zarządzenia, można pobrać na stronie interneto-
wej  www.czerwin.pl oraz w siedzibie  Urzędu Gminy w Czerwinie                          

6. Dodatkowe informacje 

Szczegółowych informacji w sprawie działalności Dziennego Domu „Senior+” udzielają pracow-
nicy Urzędu Gminy w Czerwinie  w każdy dzień roboczy w godz. 8:00 – 16:00 osobiście w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Czerwinie  oraz pod numerem tel. 29 761 – 45 – 92 wew. 40 

W celu usprawnienia procesu rekrutacji wraz ze zgłoszeniem prosimy dostarczyć zaświadczenie
od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziału w prowadzonych zajęciach w ramach
Dziennym Domu “Senior+” w  Czerwinie. 
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Załącznik do ogłoszenia o rekrutacji uczestników do

Dziennego Domu „Senior+" w Czerwinie 

DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH W DZIENNYM DOMU "SENIOR+" W CZERWINIE 

Wnioskuję  o  zakwalifikowanie  mnie  do  udziału  w zajęciach  dla  osób  w wieku  powyżej  60  roku życia,

nieaktywnych  zawodowo,  które  realizowane  będą  w Dziennym  Domu  „Senior+"  w  Czerwinie,  Plac

Tysiąclecia 1 

Imię i nazwisko........................................................................................................................................................

Data urodzenia......................................................................PESEL......................................................................

Adres zamieszkania:...............................................................................................................................................

Nr telefonu.........................................................................mail..............................................................................

Oświadczam, że jestem osobą: (proszę właściwe zaznaczyć)

□ zamieszkującą samotnie

- mój dochód obliczony zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z

2017r. poz. 1769 ze zm.) wynosi ................................... złotych, (wyjaśnienia w zakresie ustalenia

wysokości dochodu zawarto w pouczeniu deklaracji)

□ zamieszkującą z rodziną, ale prowadzącą oddzielne gospodarstwo domowe

- mój dochód obliczony zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z

2017r. poz. 1769 ze zm.) wynosi ................................... złotych, (wyjaśnienia w zakresie ustalenia

wysokości dochodu zawarto w pouczeniu deklaracji)

□ zamieszkującą z rodziną i prowadzę z nią wspólne gospodarstwo domowe

- dochód na osobę w mojej rodzinie obliczony zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy

społecznej (Dz.U. z 2017r. poz. 1769 ze zm.) wynosi ..................................... złotych, (wyjaśnienia w

zakresie ustalenia wysokości dochodu zawarto w pouczeniu deklaracji)

ponadto jestem osobą:

□ samodzielną □ aktywną zawodowo

□ wymagająca częściowej opieki lub pomocy □ nieaktywną zawodowo

□ korzystającą z pomocy GOPS □ wymagającą dowozu do ośrodka wsparcia

□ wymagającą stałej i długotrwałej opieki i □  niewymagającą  dowozu  do  ośrodka  wsparcia

pomocy osoby drugiej

Oświadczam, że  mój  stan  zdrowia  pozwala  mi  na branie  udziału w zajęciach  w ramach programu zajęć
Dziennego  Domu  „Senior+"  w  Czerwinie,  ponadto  oświadczam  że  nie  mam  żadnych  przeciwwskazań
zdrowotnych uniemożliwiających uczestniczenie w zajęciach oraz że chcę w nich uczestniczyć dobrowolnie i
na własną odpowiedzialność.

Czerwin, dn..............................................2018r. ...............................................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy

Jestem zainteresowany/a wsparciem w zakresie aktywizacji: (proszę właściwe zaznaczyć)

□ ruchowej □ rekreacyjnej
□ edukacyjnej □ opiekuńczej (w tym jednego posiłku)
□ kulturalnej

Czerwin , dn.............................................2018r. ...............................................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy
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Powodem złożenia deklaracji jest:
(Krótkie uzasadnienie, którego treść będzie brana pod uwagę w przypadku większej liczby kandydatów o równym
dochodzie przypadających na jedno miejsce w Dziennym Domu „Senior + " w Czerwinie

Czerwin  dn.........................................2018  r.........................................................................
czytelny podpis wnioskodawcy

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922)
informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych na czas rekrutacji do Dziennego Domu „Senior+" w
Czerwinie  jest Urząd Gminy w Czerwinie, Plac Tysiąclecia 1 

Osobie,  której  dane  dotyczą,  przysługuje  w  każdym  czasie  prawo  dostępu  do  ich  treści,  ich  uzupełniania  i

poprawiania,  a  dane  nie  będą  przekazywane  nieuprawnionym  podmiotom  zewnętrznym.  Podanie  danych  jest

dobrowolne aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa.

Oświadczam, że:

1) zapoznałem/-am się z powyższą informacją,

2) dane zawarte w deklaracji udziału są zgodne ze stanem faktycznym,

3) wyrażam zgodę na  przetwarzanie  moich danych  osobowych  zawartych  w deklaracji  udziału  w związku z

rekrutacją uczestników w Dziennym Domu „Senior+", zgodnie ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie

danych osobowych,

4) wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w mediach, zarejestrowanego podczas pobytu w Dziennym

Domu „Senior+".

Czerwin , dn.....................................2017r.......................................................................
czytelny podpis 
wnioskodawcy
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POUCZENIE:  Wyliczając dochód osoby lub rodziny należy zsumować przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie deklaracji. Obliczając
dochód w rodzinie sumujemy przychody wszystkich członków rodziny. Muszą to być dochody netto, czyli bez podatku od osób fizycznych, składek
na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ubezpieczenia
społecznego określonego w odrębnych przepisach oraz kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób. W przypadku uzyskania w ciągu 12
miesięcy  poprzedzających  miesiąc  złożenia  wniosku  lub  w  okresie  pobierania  świadczenia  z  pomocy  społecznej  dochodu  jednorazowego
przekraczającego  pięciokrotność  kryterium  dochodowego  danej  rodziny  (514  zł  na  osobę  w  rodzinie)  lub  osoby  samotnej/samotnie
gospodarującej (634 zł na osobę), kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w
którym został uzyskany dochód. W przypadku uzyskania jednorazowego dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w
dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód. Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia
socjalnego, wartości świadczeń w naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Dochód z jednego hektara wynosi 288,00 zł. W przypadku osób
prowadzących  pozarolniczą  działalność  gospodarczą,  sposób  obliczania  dochodu zależy  od  formy  opodatkowania  tej  działalności  (inaczej
liczona  jest  w  przypadku  odprowadzania  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych,  a  inaczej  w  przypadku  zryczałtowanego  podatku
dochodowego). Dochód ustala się zwykle na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy.
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Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR. 50/2018 WÓJTA
GMINY CZERWIN  z dn. 18 grudnia 2018  roku

REGULAMIN REKRUTACJI I POBYTU W DZIENNYM DOMU „SENIOR+" W CZERWINIE 

§ 1.
INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady działalności oraz warunki rekrutacji uczestników do Dziennego Domu
„Senior+" w Czerwinie  ,  który działa  na podstawie umowy o realizację  zadania  zleconego w ramach
Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 zwanego dalej „Domem Seniora".

2. Jednostką organizacyjną prowadzącą rekrutację uczestników Dziennego Domu „Senior+" będzie Urząd
Gminy w Czerwinie  z siedzibą 07-407 Czerwin, Plac Tysiąclecia 1  oraz jako jednostka wspomagająca
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie 

3. Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

§ 2.
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE

1. Głównym  celem  programu  jest  zapewnienie  wsparcia  seniorom  (osobom  nieaktywnym  zawodowo  w
wieku powyżej 60 roku życia, mieszkańcom gminy Czerwin) poprzez umożliwienie korzystania z oferty
na rzecz społecznej  aktywizacji,  w szczególności oferty prozdrowotnej, obejmującej  usługi w zakresie
aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

2. Bieżąca  działalność  Domu  Seniora  będzie  polegać  na  świadczeniu  podstawowych  usług  udzielania
pomocy w czynnościach dnia codziennego, w tym w szczególności:
1) usługi socjalne m.in. jeden posiłek, kawa, herbata, odpoczynek;
2) usługi edukacyjne m.in. korzystanie z zasobów biblioteki, organizacja szkoleń i spotkań edukacyjnych;
3) usługi  kulturalno-oświatowe  m.in.  organizowanie  wycieczek,  spotkań  z  twórcami  ludowymi,

organizowanie imprez okazjonalnych związanych z tradycją i historią regionu;
4) usługi  związane  z  aktywnością  ruchową  i  kinezyterapią  m.in.  zajęcia  organizowane  przez

fizykoterapeutę na bazie wyposażenia obiektu;
5) usługi sportowo-rekreacyjne m.in. organizowanie spacerów, wycieczek pieszych i rowerowych;
6) usługi  aktywizujące społecznie  m.in.  wolontariat  międzypokoleniowy poprzez współudział  w życiu

placówek oświatowych z terenu gminy, wydarzeń organizowanych przez jednostki gminne, współpraca
z organizacjami pozarządowymi;

7) terapia zajęciowa m.in. udział w przygotowaniu posiłków, pielęgnacja roślin, prace plastyczne.
3. Dom Seniora funkcjonować będzie w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku przez 8 godzin

dziennie,  począwszy od stycznia  2019 roku,  w budynku zlokalizowanym w Czerwinie   przy ul.  Plac
Tysiąclecia 1 

4. Usługi Domu Seniora świadczone będą w grupie 15  osób 
5. Dom Seniora będzie współpracował z przedstawicielami instytucji, placówek i stowarzyszeń działających

na terenie gminy Czerwin  z zakresu kultury, sztuki i sportu co przyczyni się do uatrakcyjnienia pobytu.

6.  Na  terenie  Domu Seniora  zabronione  jest  palenie  papierosów,  spożywanie  alkoholu  i  innych  środków

odurzających oraz przebywanie pod ich wpływem

§ 3.
OPŁATY

1. Pobyt w Domu Seniora może być częściowo odpłatny.

2. Wysokość opłaty zostanie ustalona w drodze uchwały Rady Gminy Czerwin 

7



§ 4.
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

1. Uczestnikami Domu Seniora będzie 15  osób z terenu gminy Czerwin w wieku powyżej 60 roku życia,
nieaktywnych zawodowo.

2. Kryterium kwalifikacyjnym będzie: dochód, stan zdrowia, stopień sprawności psychofizycznej , sytuacja
rodzinna oraz względy społeczne.

3. Pierwszeństwo  w  przyjęciu  będą  miały  osoby,  których  dochód  nie  będzie  przekraczał  kryterium
dochodowego w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.

4. W ramach przeprowadzania wywiadu środowiskowego kwalifikującego do tej formy pomocy, pracownik
socjalny,  jako  kolejne  kryteria,  uwzględni  kwestie  związane  ze  stanem  zdrowia,  dotychczasowymi
relacjami  rodzinnymi  i  społecznymi  uczestnika,  jego  stanem  psychicznym  i  stopniem  zagrożenia
wykluczeniem społecznym, jak również skalę potrzeb zgłaszanych przez wnioskującego o skierowanie do
Dziennego Domu „Senior+".

5. W przypadku zgłoszenia się większej liczby Uczestników, spełniających wszystkie kryteria, niż wolnych
miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Przyjęcie do Domu Seniora odbywa się na podstawie złożonego wniosku, który dostępny jest w siedzibie
Urzędu Gminy w Czerwinie i na stronie internetowej www.czerwin.pl    .

7. Wnioski o przyjęcie do Domu Seniora należy składać w terminie od 18 grudnia 2018r. do 28 grudnia
2018r. do godziny 11.00 w następujących formach:

- osobiście  lub  pocztą  do  siedziby  Urzędu  Gminy  w  Czerwinie  na  adres  07-407  Czerwin  ,  Plac

Tysiąclecia 1 (decyduje data wpływu) 

- faksem na nr 29 761-92-17 
- mailem na adres domseniora@czerwin.pl    (dokument zeskanowany do pliku PDF).

8. Decyzję o wyborze uczestników Projektu podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy
Czerwin 

9. Złożone  deklaracje  udziału  będą  poddane  przez  Komisję  ocenie  w  oparciu  o  kryteria  formalne  oraz
kryteria dodatkowe:
1) do kryteriów formalnych, których łączne spełnienie warunkuje poddanie zgłoszenia ocenie w oparciu

o kryteria dodatkowe, zalicza się:
- ukończenie 60 roku życia - ocena 0/1 pkt.,
- bycie osobą nieaktywną zawodowo - ocena 0/1 pkt.,

- zamieszkiwanie na terenie gminy Czerwin  - ocena 0/1 pkt.;

2) osoby,  które  spełnią  łącznie  kryteria  formalne  przejdą  do  drugiego  etapu  rekrutacji,  w  którym

Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedłożonych dokumentów i/lub oświadczeń będzie oceniać

spełnienie kryteriów dodatkowych;

3) do  kryteriów  dodatkowych,  na  podstawie  których  będą  oceniane  zgłoszenia  w  drugim  etapie

rekrutacji należą:

a) posiadanie przez osobę biorącą udział w rekrutacji statusu osoby samotnej w rozumieniu ustawy o pomocy

społecznej, weryfikowane na podstawie oświadczenia - ocena 2 pkt.,
b) korzystanie przez osobę biorącą udział w rekrutacji ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w

szczególności  z  usług  opiekuńczych,  weryfikowane  na  podstawie  danych  dostępnych  we
właściwym ośrodku pomocy społecznej lub oświadczenia - ocena 2 pkt.,

c) wysokość dochodu osoby ubiegającej się o zakwalifikowanie do Domu Seniora w rozumieniu
art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, weryfikowane na podstawie oświadczenia - ocena
3 pkt jeśli dochód nie przekroczy 100% właściwego kryterium dochodowego, ocena 2 pkt jeśli
dochód mieści się w przedziale 101%-150% właściwego kryterium dochodowego, ocena 1 pkt
jeśli dochód będzie powyżej 150% właściwego kryterium dochodowego;
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4) po  dokonaniu  oceny  stopnia  spełnienia  kryteriów  dodatkowych,  Komisja  Rekrutacyjna
sporządzi  listy  rankingowe  osób  zakwalifikowanych  do  udziału  w  Domu  Seniora  oraz  listę
rezerwową;
5) w  przypadku  posiadania  przez  osoby  biorące  udział  w  rekrutacji  takiej  samej  liczby
punktów  na  liście  osób  zakwalifikowanych  do  Domu  Seniora,  o  zakwalifikowaniu  decydować
będzie kolejność zgłoszeń.

10.  Osoby,  które  spełnią  wymogi,  ale  nie  zostaną  zakwalifikowane  z  powodu  braku  miejsc,  zostaną
umieszczone na liście rezerwowej. Przyjęcie do Domu Seniora osób z listy rezerwowej nastąpi zgodnie z
niniejszym regulaminem.

§ 5.
DOKUMENTACJA 

W Domu Seniora gromadzona jest dokumentacja dotycząca Uczestników:
1) deklaracja udziału w zajęciach,
2) oświadczenie o zapoznaniu się Uczestnika z niniejszym Regulaminem,
3) oświadczenie  Uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych oraz udostępnianiu

wizerunku,
4) ankieta  wypełniona  przez  Uczestnika  dotycząca  jego  ogólnego  stanu  zdrowia  oraz  zaleceń  i

przeciwwskazań lekarskich,
5) inna dokumentacja niezbędna do realizacji zadania.

§ 6.
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Uczestnik zobowiązany jest do:
1) punktualnego  i  aktywnego  uczestnictwa  w  zajęciach  (frekwencja  minimum  50%  w
miesiącu)
2) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności,
3) wypełniania ankiet ewaluacyjnych.

2. Każdy Uczestnik ma prawo do:
1) nieodpłatnego udziału w projekcie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
2) zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania Domu Seniora,
3) oceny organizacji zajęć oraz jakości merytorycznej i organizacyjnej oferowanego wsparcia,
4) otrzymania materiałów i narzędzi i innych pomocy niezbędnych do prawidłowej realizacji
5) zajęć i warsztatów, zapewnienia ciepłego posiłku w trakcie zajęć.

3. Uczestnik ma obowiązek do informowania pracowników Domu Seniora o jakiejkolwiek zmianie, w tym
danych osobowych.

4. Dom Seniora zastrzega sobie możliwość do wykorzystania  wizerunku i nagrania uczestnika do celów
informacyjnych i promocyjnych, pod warunkiem, że fotografia lub nagranie zostało wykonane podczas
zajęć.

5. W przypadku  rezygnacji  z  zajęć,  Uczestnik  zobowiązany jest  do  złożenia  pisemnego  oświadczenia  o
rezygnacji.

6. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy w przypadku braku aktywnego udziału w
zajęciach  przez  20  kolejnych  dni  bez  usprawiedliwienia  lub  w  przypadku  naruszenia  przez  niego
postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator  Dziennego Domu „Senior+"  zastrzega  sobie  prawo wniesienia  zmian  do Regulaminu lub
wprowadzenia dodatkowych postanowień.

2. W  przypadku  zmian  dokonanych  w  Regulaminie  bądź  wprowadzenia  dodatkowych  postanowień
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie uczestników.
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