KARTA UCZESTNIKA KLUBU SENIORA „SAMI SWOI”
Podstawowe dane informacyjne:
1. Nazwisko i imię:…………………………………………………………………………
2. Data urodzenia, miejscowość: ….………………………………………………………
3. Numer telefonu: …………………………………………………
4. Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Wyrażam dobrowolną zgodę na moje uczestnictwo w zajęciach w godzinach i dniach wyznaczonych
przez Stowarzyszenie MOJE MIASTO, jak również w wyjazdach i imprezach organizowanych przez
tą organizację w ramach prowadzonego Klubu Seniora „Sami Swoi”.
Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranych przeze mnie
zajęciach. Przyjmuję na siebie odpowiedzialność za przyjście i wyjście z zajęć oraz za wszelkie skutki
łamania przeze mnie przyjętej dyscypliny przez prowadzącego zajęcia.
Wyrażam/nie wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie moich danych osobowych oraz
wykorzystywanie mojego wizerunku na materiałach reklamowych, ulotkach, plakatach, stronach
internetowych, filmach reklamowych i innych materiałach zawierających zdjęcia i ujęcia filmowe
uczestnictwa w zajęciach lub innych formach działalności zgodnie z aktualną Ustawą o Ochronie danych
osobowych.

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że zapoznałem/am
się z Regulaminem Klubu „Sami Swoi” stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej karty.

Rydułtowy, dn. ...........................
….....................................................
Czytelny podpis

Załącznik nr 1

Regulamin Klubu Seniora
„Sami Swoi”
1. Organem prowadzącym Klub Seniora jest Stowarzyszenie MOJE MIASTO z siedzibą
w Rydułtowach
2. Klub Seniora ma siedzibę na ul. Obywatelskie 50/2 w Rydułtowach.
3. Klub Seniora funkcjonuje w dniach i godzinach ustalonych przez Koordynatora
w porozumieniu z osobami korzystającymi z Klubu.
4. Z pomieszczeń Klubu mogą korzystać wszystkie osoby w wieku 50+
5. Osoba 50+ zostaje członkiem Klubu Seniora po wypełnieniu Karty Uczestnika i
przekazaniu jej Koordynatorowi.
6. Członków Klubu reprezentować będzie Zarząd składający się z minimum 5 osób
wybranych poprzez głosowanie jawne.
7. Obowiązkiem członków Zarządu jest czynny udział w decyzjach dotyczących
funkcjonowania Klubu oraz wsparcie i pomoc Koordynatorowi.
8. Korzystanie z Klubu jest odpłatne i wynosi od osoby 20 zł/m-c.
9. Wpłaty należy regulować do 15-tego każdego miesiąca u Skarbnika.
10. Skarbnik zostaje wybrany spośród członków Klubu w głosowaniu jawnym.
11. Osoba, która będzie zalegać z opłatami (ponad dwa miesiące) zostanie wykluczona
z uczestnictwa zajęć w Klubie. Decyzję ostateczną w tej sprawie podejmie Zarząd wraz z
Koordynatorem.
12. W razie z dobrowolnej rezygnacji z zajęć w trakcie miesiąca składka, o której mowa
w pkt. 8 nie podlega zwrotowi.
13. Osoby korzystające z Klubu są zobowiązane do:
a) przestrzegania ustalonych dni i godzin jego funkcjonowania
b) przestrzegania zasad współżycia społecznego, zasad bezpieczeństwa i ogólnych
norm zachowań dbałości o wspólne dobra pomieszczenia, sprzętu, wyposażenia,
oraz ogólnego ładu i porządku
c) pełnienia funkcji dyżurnego, zgodnie z harmonogramem dyżurów
d) systematycznego udziału w zajęciach.
14. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
15. W razie rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Koordynator może
okresowo zawiesić prowadzenie zajęć.
16. Wszelkie informacje w sprawie działalności Klubu dostępne będą na tablicy ogłoszeń
(przed wejściem do Klubu), na stronie internetowej Stowarzyszenia MOJE MIASTO
i u Koordynatora.
Osoba, która chce zostać członkiem Klubu Seniora wypełnia Kartę Uczestnika
i jednocześnie wyraża zgodę oraz akceptuje warunki powyższego Regulaminu.

Działalnością Klubu Seniora kieruje Koordynator: Marzena Rotter tel. 508 954 442

