
Regulamin Klubu Senior+ „Wrzosowisko”

§ 1. Informacje ogólne

1.  Niniejszy  regulamin  określa  zasady  funkcjonowania,  organizację  oraz  warunki  uczestnictwa
w Klub Senior+ „Wrzosowisko”, zwanego dalej Klubem, w szczególności:
- organizację działalności Klubu,
- zasady uczestnictwa w Klubie,
- cele i działania Klubu,
- prawa i obowiązki uczestników Klubu.

2. Klub funkcjonuje zgodnie z:
- ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- Programem Wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025,
- uchwałą Nr XXVII/266/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 4 listopada 2021 r.
- uchwałą Nr XXVII/267/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 4 listopada 2021 r.
- Regulaminem Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni,
- niniejszym Regulaminem.

3. Klub działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni jako ośrodek wsparcia. Swoją
siedzibę ma przy ul. Batorego 8 we Wrześni.

4. Uczestnikiem Klubu może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:
- wiek 60 lat i więcej,
- nieaktywna zawodowo,
- miejsce zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Września. 

§ 2. Organizacja działalności Klubu

1. Klub czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.:
pon./śr./pt. 8:00-16:00
wt./czw. 10:00-18:00
Ze względu na specyfikę działalności Klubu, dopuszcza się w szczególnych przypadkach, skrócenie
lub wydłużenie godzin otwarcia. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik.

2.  Klub  dysponuje  40  miejscami  (jednocześnie  w  Klubie  może  przebywać  40  seniorów).
Uczestnikami Klubu może być więcej niż 40 osób, w zależności od możliwości organizacyjnych
Klubu. 

3.  W  działaniach  Klubu  mających  charakter  otwarty  mogą  brać  udział  osoby  niebędące
uczestnikami.



4.  Działalność  programowa  Klubu  prowadzona  jest  w  oparciu  o  tygodniowe  i  miesięczne
harmonogramy zajęć. Zastrzega się możliwość zmian w harmonogramach w przypadku zbyt małej
liczby osób zainteresowanych poszczególnymi działaniami lub w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych.  Jednocześnie  w  przypadku  dużego  zainteresowania  danym  blokiem  tematycznym  /
cyklem zajęć, o pierwszeństwie udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń.

5. Odpłatność za pobyt w Klubie ustala Uchwała Nr XXVII/267/2021 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 4 listopada 2021 r.

6. Za organizację pracy Klubu odpowiedzialny jest kierownik.

§ 3. Zasady uczestnictwa w Klubie

1. Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne.

2. W celu przystąpienia do Klubu należy:
1) złożyć,  w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej  we Wrześni,  ul.  Fabryczna 14,  62-300

Września,  wniosek  o  udzielenie  pomocy  w  formie  skierowania  do  Klubu  Senior+
„Wrzosowisko” (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu),

2) potwierdzić zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydatów i uczestników Klubu
Senior+  „Wrzosowisko”   (klauzula  informacyjna  stanowi  załącznik  nr  2  do  niniejszego
Regulaminu),

3) po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym i  uzyskaniu informacji  o  przyjęciu  do
Klubu, złożyć, w siedzibie Klubu Senior+ „Wrzosowisko”, ul. Batorego 8, 62-300 Września,
deklarację  uczestnictwa  oraz  oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  lub  jej  braku  na
rozpowszechnianie wizerunku (deklaracja stanowi załącznik nr 3 a klauzula informacyjna
wraz z oświadczeniem załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu).

3.  Obowiązkowym  elementem  procesu  rekrutacji  jest  wywiad  środowiskowy,  przeprowadzony
przez  pracownika  socjalnego  z  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  we  Wrześni  z  osobą  starającą  się
o  przyjęcie  do  Klubu,  w  miejscu  jej  zamieszkania.  Nie  wyrażenie  zgody  na  przeprowadzenie
wywiadu  środowiskowego  równoznaczne  jest  z  rezygnacją  z  wniosku  o  udzielenie  pomocy
w formie skierowania do Klubu. 

4. Osoby przyjęte do Klubu są o tym informowane w formie pisemnej.

5. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób, spełniających kryteria zawarte w § 1 pkt 4, niż
ilość wolnych miejsc wynikających z możliwości  organizacyjnych Klubu, o przyjęciu decyduje
kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełniają kryteria, ale nie są zakwalifikowane z powodu braku
miejsc,  umieszcza  się  na  liście  rezerwowej.  Osoby  z  listy  rezerwowej  kwalifikowane  są
w przypadku rezygnacji/skreślenia osób z listy podstawowej.

6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Klubie, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w formie
pisemnej kierownikowi Klubu.



7. Senior zostaje skreślony z listy uczestników Klubu w przypadku braku uczestnictwa w zajęciach
i nieusprawiedliwionej nieobecności dłuższej niż dwa miesiące.

8.  Senior  może  zostać  skreślony  z  listy  uczestników  w  przypadku  naruszenia  przez  niego
postanowień  niniejszego  Regulaminu  lub  w  przypadku  braku  uiszczenia  odpłatności  za  pobyt
w Klubie zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/267/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 4 listopada
2021 r. za okres minimum dwóch miesięcy.

§ 4. Cele i działania Klubu

1. Celem działalności Klubu są:
- poprawa jakości życia seniorów w środowisku lokalnym,
- integracja społeczna środowiska seniorów, w tym rozwój działań samopomocowych,
- zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej,
- zapewnienie seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających
z wieku i stanu zdrowia.

2. Zakłada się osiągnięcie celów wymienionych w pkt. 1 poprzez realizację działań:
- aktywizujących środowisko seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego,
będącego profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,
- rozwijających zainteresowania, talenty i pasje uczestników,
-  zaspokajających potrzeby towarzyskie i  kulturalne poprzez  organizację uroczystości,  spotkań
i pogadanek oraz umożliwianie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach,
- propagujących kulturę i sztukę,
- upowszechniających zdrowy stylu życia – ochrona i promocja zdrowia.

§ 5. Prawa i obowiązki uczestników Klubu

1. Każdy uczestnik Klubu ma prawo do:
- poszanowania jego godności i prywatności,
- udziału w zajęciach i działaniach Klubu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, na
zasadzie równego dostępu,
- użytkowania pomieszczeń Klubu zgodnie z ich przeznaczeniem, 
-  korzystania  w  obecności  kadry  lub  osób  prowadzących  zajęcia  ze  sprzętów  i  urządzeń
przeznaczonych do wspólnego użytkowania,
- rozwijania własnych zainteresowań,
- zgłaszania uwag i sugestii dotyczących funkcjonowania Klubu jego kierownikowi.

2. Każdy uczestnik Klubu ma obowiązek:
- przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu,
- przestrzegać zasad i norm współżycia społecznego, 
- informować o zmianie danych osobowych i kontaktowych, miejsca zamieszkania oraz swojego
statusu na rynku pracy,
-  dbać  o  mienie  Klubu,  pomieszczenia,  sprzęty  służące  uczestnikom  oraz  estetykę  i  czystość
w pomieszczeniach Klubu,



- przestrzegać i stosować się do instrukcji i regulaminów obowiązujących w siedzibie Klubu,
- natychmiastowo zgłaszać pracownikom Klubu wszystkich zaobserwowanych lub spowodowanych
awarii i uszkodzeń oraz ponosić odpowiedzialność za szkody w mieniu spowodowane działaniem
umyślnym,
- stosować się do wskazówek osób prowadzących zajęcia,
- samodzielnie przybyć do Klubu,
- być punktualnym i brać aktywny udział w wybranych przez siebie zajęciach,
- informować o braku możliwości przybycia na zajęcia, w których zadeklarował się uczestniczyć,
- potwierdzać uczestnictwo w zajęciach każdorazowo na liście obecności,
- wypełniać ankiety ewaluacyjne, testy i kwestionariusze monitoringowe (w celach statystycznych
i badawczych).

3. Uczestnikom Klubu zabrania się:
- pobytu w siedzibie Klubu poza terminami i godzinami jego funkcjonowania,
-  wnoszenia,  spożywania  i  przebywania pod  wpływem  alkoholu  i  innych  środków
psychoaktywnych na terenie Klubu (dotyczy również zajęć organizowanych poza siedzibą Klubu),
- wynoszenia poza placówkę sprzętów i wyposażenia Klubu,
- samodzielnego usuwania zaobserwowanych lub spowodowanych awarii i usterek,
- wprowadzania na teren Klubu osób nieupoważnionych,
- wprowadzania na teren klubu zwierząt (nie dotyczy psów asystujących).

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Klub nie świadczy usług opiekuńczych i nie świadczy opieki osobom niesamodzielnym.

2.  Klub nie  ponosi  odpowiedzialności  za przedmioty  i  gotówkę wniesione  przez uczestnika  do
placówki.

3. Prace wykonane przez uczestników w ramach zajęć stanowią własności Klubu.

4. Wszelkie zmiany do Regulaminu wymagają formy pisemnej.

5.  W kwestiach  nieujętych  w  niniejszym Regulaminie  ostateczną  decyzję  podejmuje  Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

Załączniki do regulaminu:
1) wzór wniosku
2) klauzula informacyjna RODO
3) deklaracja  uczestnictwa w Klubie Senior+ „Wrzosowisko”
4) klauzula informacyjna dot. wizerunku



(załącznik nr 1)

Imię i nazwisko:   _______________________________________

Adres zamieszkania: _______________________________________

             _______________________________________

Telefon kontaktowy:  _______________________________________

Dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej we Wrześni
ul. Fabryczna 14
62-300 Września

Wnioskuję  o  przyjęcie  mnie  jako  uczestnika  do  Klubu  Senior+  „Wrzosowisko”,
ul. Batorego 8, 62-300 Września.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekroczenie ustawowego 14-dniowego terminu
na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

_______________________________________
          

        (czytelny podpis osoby składającej wniosek) 



(załącznik nr 2)
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

przeznaczona dla kandydatów i uczestników Klubu Senior+ „Wrzosowisko”

Zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679
z  dnia  27  kwietnia  2016  roku  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),
zwane dalej RODO, Administrator informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  we  Wrześni,
z siedzibą przy ul. Fabrycznej 14, 62-300 Września.

2. Inspektor Ochrony Danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w  zakresie  działania  Ośrodka,  a  także  przysługujących  Pani/Panu  uprawnień,  może  Pani/Pan
skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Joanną Stobińską za pomocą adresu
e – mail: iod@ops.wrzesnia.pl .

3. Podstawa prawna przetwarzania 
Administrator  danych  osobowych  przetwarza  Pani/Pana  dane  osobowe  na  podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody:

a art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO  -  osoba,  której  dane  dotyczą  wyraziła  dobrowolną  zgodę  
na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze;

c   art.  9  ust.  2  lit.  b  RODO  -  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązków
i  wykonywania  szczególnych  praw  przez  administratora  lub  osobę,  której  dane  dotyczą,
w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone
prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa
państwa  członkowskiego  przewidującymi  odpowiednie  zabezpieczenia  praw  podstawowych  i
interesów osoby, której dane dotyczą.

4. Cel przetwarzania
Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  ustalenia  uprawnień  do  świadczeń  oraz
realizacji zadań Klubu Senior+ „Wrzosowisko”.
5. Odbiorcy danych
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć: 
1) upoważnieni pracownicy OPS we Wrześni, 
2) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby realizacji

usług świadczonych dla Ośrodka, 
3) podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa. 
Od  odbiorców  danych  wymagamy  zachowania  poufności  i  bezpieczeństwa  informacji
oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia danej usługi.

6. Okres przechowywania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów  określonych  powyżej,  a  po  tym  czasie  przez  okres  wymagany  przez  przepisy  prawa
upoważniające do zachowania, kontroli i archiwizacji pozyskanych danych, zgodnie z przepisami
ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz.
164);

mailto:iod@ops.wrzesnia.pl


7. Prawa osób, których dane są przetwarzane
1) Prawo dostępu do danych osobowych 

Ma  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych  oraz  do  ich  sprostowania
(poprawienia). 
W zakresie  wynikającym z  przepisów prawa  może  Pani/Pan  żądać  ich  usunięcia,  ograniczenia
ich  przetwarzania  lub  wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich  przetwarzania,  jeśli  dane  nie  są  już
niezbędne
do celów, w których zostały zebrane. 

2) Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan
prawo do cofnięcia tej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem.  Cofnięcie  zgody  jest  jednoznaczne  ze  skreśleniem
Pani/Pana z listy kandydatów lub uczestników Klubu Senior+ „Wrzosowisko”.

3) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Ma Pani/Pan możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi realizację
zadań, w tym ustalenie prawa do wnioskowanych świadczeń.

9. Profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.



(załącznik nr 3)

Data złożenia dokumentów 
w Klubie Senior+ „Wrzosowisko”

__________________
(wypełnia pracownik Klubu)

Deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior+ „Wrzosowisko”

Ja,  niżej  podpisana/y  deklaruję  chęć  uczestnictwa  w  Klubie  Senior+  „Wrzosowisko”,
ul.  Batorego 8, 62-300 Września.

  I Dane osoby deklarującej

1. Imię i nazwisko: 2. Adres zamieszkania:  

 
3. Nr telefonu kontaktowego: 

4. Imię, nazwisko i numer telefonu osoby do kontaktu:

II Oświadczenia i zobowiązania

Zapoznałam/em  się  z  Regulaminem  funkcjonowania  Klubu  Senior+  „Wrzosowisko”
i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jednocześnie jestem świadoma/y, że naruszenie
przeze mnie  postanowień  ww.  Regulaminu  może spowodować skreślenie  mnie  z  listy
uczestników Klubu.

Oświadczam,  że  nie  mam  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  uczestnictwa  w  Klubie
oraz  że  biorę  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  za  ewentualne  negatywne  skutki  dla
mojego zdrowia wynikłe podczas udziału w zajęciach w ramach Klubu.

Oświadczam, że jestem nieaktywna/y zawodowo i mieszkam na terenie gminy Września.
Zobowiązuję się  do poinformowania o każdorazowej  zmianie mojego statusu na rynku
pracy i miejsca zamieszkania.

_______________________________________
           

(data i czytelny podpis osoby składającej deklarację) 



III Określenie decyzji dotyczącej przyjęcia do Klubu Senior+ „Wrzosowisko” osoby
składającej deklarację:

□ Przyjęto ww. osobę od dnia __________________

□ Nie przyjęto ww. osoby z powodu ___________________________________________

_______________________________________
        

            (data i podpis kierownika) 

IV Skreślenie z listy uczestników Klubu:

□ Skreślono z listy uczestników Klubu w dniu __________________

□ Przyjęto rezygnację w dniu __________________

_______________________________________
        

            (data i podpis kierownika) 



(załącznik nr 4)
Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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
(Dz. Urz. UE L 2016, nr 119, s. 1) zwanego dalej  ogólnym  rozporządzeniem o ochronie danych
informuję, iż:
1)   administratorem   danych   osobowych   jest     jest   Ośrodek   Pomocy   Społecznej   we  Wrześni,  
z siedzibą przy ul. Fabrycznej 14, 62-300 Września.
2)   Jeśli   ma   Pani/Pan   pytania   dotyczące   sposobu   i   zakresu   przetwarzania   Pani/Pana   danych
osobowych w zakresie  działania  Ośrodka,  a   także przysługujących Pani/Panu uprawnień,  może
Pani/Pan   skontaktować   się   z   naszym   Inspektorem  Ochrony  Danych  –  p.  Joanną  Stobińską   za
pomocą adresu e – mail: iod@ops.wrzesnia.pl 
3)   dane   osobowe  wraz   z   wizerunkiem   zarejestrowane   podczas   zajęć   w   Klubie   Senior+
"Wrzosowisko" będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
4)  odbiorcami  danych  osobowych  będą  wyłącznie   podmioty  uprawnione  do  uzyskania   danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, dane wraz z wizerunkiem mogą zostać wykorzystane na
portalach społecznościowych oraz w lokalnej prasie, 
5)   dane   osobowe   przechowywane   będą   w   czasie   określonym   przepisami   prawa,   zgodnie  
z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów
obsługujących te organy i związki,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania,  usunięcia   lub ograniczenia  przetwarzania,  prawo do wniesienia   sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, 
9)   Pani/Pana   dane   nie   będą   przekazane   odbiorcy   w   państwie   trzecim   lub   organizacji
międzynarodowej.

                                    Zapoznałem się z treścią i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych              
osobowych wraz z wizerunkiem 

                                   ………………………………………………………………..
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