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Regulamin Klub „Senior z pasją” 

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1. Uczestniku projektu – oznacza to osobę niepełnosprawną lub osobę 50 +, która:  

a) spełnia kryteria dostępu (zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu),  

b) została zakwalifikowana do udziału w Projekcie w oparciu o Regulamin uczestnictwa.  

2. Projekcie – oznacza to projekt pt.: Klub „Senior z pasją”, realizowany przez Fundacje 

Geriatrics.  

§ 1 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Projekt, pt.: Klub „Senior z pasją” realizowany jest przez Fundacje Geriatrics, z siedzibą przy 

ul. Sądowej 7/39 w Krakowie (31-542), jest współfinansowany przez Fundację PZU z 

Warszawy, w ramach działań prowadzonych w obszarze działalności na rzecz na rzecz osób 

niepełnosprawnych i 50+.  

2. Informacje na temat projektu można uzyskać poprzez: Internet: http://fundacjageriatrics.pl/ , 

kontakt telefoniczny z osobą obsługującą uczestników projektu: 667248065, 798921638 lub 

poprzez wysłanie zapytania na adres e-mailowy: e.zytynskachwast@interia.pl   

3. Okres realizacji projektu: od 04.01.2021 r. do 28.12.2021 r.  

 

§2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób niepełnosprawnych i osób 50+, 

poprzez pobudzenie aktywności społecznej uczestników projektu w ramach zajęć 

aktywizujących, organizowanych na terenie Miasta Krakowa w Klubie „Senior z pasją”.  

2. Udział Uczestników/ Uczestniczek w Projekcie jest bezpłatny.  

3. Zajęcia prowadzone są w Krakowie (30-898), ul. Drożdżowa 2, w dzielnicy XII Bieżanów-

Prokocim.  

4. Dopuszcza się w projekcie realizację zajęć poza wskazanym miejscem jeśli tego wymaga 

specyfika zajęć.  

5. W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:  

 

 

http://fundacjageriatrics.pl/
mailto:e.zytynskachwast@interia.pl
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 Zajęcia edukacyjno-rozwojowe 

a) Kawiarenka Seniora,  

b) Warsztaty psychologiczne „Siła jest we mnie”,  

c) Warsztaty komputerowe „ Obsługa komputera”, 

d) Warsztaty prawne „ Znam swoje prawa”, 

e) Warsztaty ogrodnicze „ Ogród moją pasją” 

f) Warsztaty "Zioła i ziołolecznictwo", 

g) Zajęcia ogólno-ruchowe "W zdrowym ciele zdrowy duch", 

h) Spotkania filmowe "Film, który warto zobaczyć", 

i) Konsultacje psychologiczne indywidualne, 

j) Konsultacje prawne indywidualne, 

 Spotkania integracyjne 

a) Zabawa taneczna „Tańcz póki życie trwa", dnia 06.02.2021r, 

b) Taneczna zabawa andrzejkowa "Andrzejki z Fundacją PZU i Fundacją Geriatrics", 

dnia 27.11.2021r 

c) „Spotkanie wigilijne z Fundacją PZU i Fundacją Geriatrics", dnia 18.12.2021r. 

 Zajęcia/wydarzenia, dodatkowe wzbogacające projekt Klub „Senior z pasją”  

a) Koło szachowe, 

b) Grupa muzyczno-teatralna „Geriatrics granda”, 

c) Wycieczki górskie organizowane przez Koło PTT przy Regionalnym Centrum 

Informatyki Kraków, 

d) Spływy kajakowe organizowane przez Koło PTT przy Regionalnym Centrum 

Informatyki Kraków, Przystań Kajakowo-Rowerowa AKTYWNI w Rybniku 

Stodołach, 

e) Wczasy nad morzem 04.09-18.09.2021r. 

 

6. Zajęcia zaplanowane są w sposób różnorodny i publikowane w formie miesięcznego 

harmonogramu na stronie internetowej Fundacji Geriatrics: http://fundacjageriatrics.pl/  , na 

stronie Facebooka:  https://www.facebook.com/FundacjaGeriatrics  oraz będą wydrukowany i 

upubliczniony w pomieszczeniu Kawiarnia Seniora.  

7. Zajęcia i spotkania realizowane w ramach projektu Klub „Senior z pasją” odbywają się w 

aktualnych obostrzeniach sanitarnym.  

 

http://fundacjageriatrics.pl/
https://www.facebook.com/FundacjaGeriatrics
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§ 3 

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia następujące kryteria:  

- zdrowotne: jest osobą niepełnosprawną (do wglądu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) 

- wiekowe – dopuszcza się uczestników w wieku 50 + , wystarczy gdy uczestnik projektu będzie 

miał rocznikowo pięćdziesiąt lat.  

2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Projekcie jest zobowiązany do przedłożenia 

podpisanej deklaracji przystąpienia do Klubu „Senior z pasją” i oświadczenia – załącznik 

nr 1 do Regulaminu.  

3. Koordynator projektu decyduje o akceptacji lub odmowie przyjęcia do Klubu „Senior z 

pasją”.  

4. Decyzja Koordynatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

 

§ 4 

ZASADY UDZIAŁU W ZORGANIZOWANYCH ZAJĘCIACH PROJEKTOWYCH 

1. Na każde zajęcia obowiązują zapisy.  

2. Miesięczny harmonogram zajęć jest udostępniony w miejscach opisanych w §2 ust. 5 

Regulaminu.  

3. Zakwalifikowany uczestnik uprzednio musi zgłosić chęć udziału w zajęciach określonych w 

§2 ust. 5 i uzyskać akceptację od koordynatora projektu.  

4. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona i zależy od charakteru zajęć.  

5. Lista uczestników na zajęcia jest tworzona na podstawie pierwszeństwa zgłoszenia.  

6. Uczestnik projektu może zapisać się na różne zajęcia i uczęszczać na nie zgodnie z 

harmonogramem.  

7. Dopuszcza się brak obecności na zadeklarowanych zajęciach, ale tylko w wyjątkowych 

okolicznościach.  

8. W sytuacji gdy:  

a) jeśli będzie bardzo duże zainteresowanie zajęciami i będzie brakować miejsc, w pierwszej 

kolejności przyjmowani będą uczestnicy dotychczas współpracujący i realizujący 

wcześniejsze projekty w Fundacji Geriatrics,  

b) zwolni się miejsce w grupie, wówczas przyjmowane będą osoby z listy rezerwowej, wg 

kolejności zgłoszenia.  

 

 



4 
 

§ 5 

ZASADY KORZYSTANIA Z KAWIARENKI SENIORA 

1. Uczestnik zakwalifikowani do projektu Klub „Senior z pasją” ma prawo korzystać z 

Kawiarenki i jej wyposażenia.  

2. Kawiarenka znajduje się w Krakowie (30-898), przy ul. Drożdżowej 2 i jest czynna od 

poniedziałku do piątku – wg miesięcznego harmonogramu.  

 

§ 6 

WARUNKI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Każdy zakwalifikowany uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie  

o czy niezwłocznie i skutecznie informuje Organizatora.  

2. Organizator ma prawo skreślenia uczestnika projektu z listy uczestników, w przypadku 

stwierdzenia, że istnieją znaczące przesłanki, iż nie przestrzega on zasad objętych 

Regulaminem.  

 

§ 7 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Uczestnikowi, przysługuje nieodpłatny udział w projekcie.  

2. Uczestnik zobowiązany jest do:  

a) zapoznania się z treścią Regulaminu,  

b) udziału w zadeklarowanych zajęciach,  

c) podpisywania się na liście obecności, na zajęciach w których uczestniczył,  

d) utrzymania czystości w Kawiarence Seniora,  

e) szanowania sprzętu/wyposażenia oddanego do użytku uczestnika projektu, które  

stanowi własność Fundacji Geriatrics.  

 

§ 8 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1.Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 ( Dz. Urz. UE L z 2016 

r. Nr 119 s.1 ), uczestnik projektu Klub „Senior z pasją”, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych przez Fundację Geriatrics, jako Administratora Danych Osobowych, 
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wyłącznie w celu realizacji projektu Klub „Senior z pasją” i w zakresie niezbędnym do jego 

wykonania.  

2. Fundacja Geriatrics informuję, że uczestnik projektu:  

1. Ma prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody 

przed jej wycofaniem.  

2. Ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych.  

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu w jakim 

zostały zebrane, w tym od momentu przekazania danych osobowych, a także przez okres 

niezbędny do dochodzenia, obrony i ochrony roszczeń związanych z działalnością Fundacji 

Geriatrics.  

4. Odbiorcą / kategorią odbiorców danych osobowych jest: Fundacja Geriatrics, ul. Sądowa 

7/39, 31-542 Kraków.  

5. Ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.  

7. Konsekwencją niepodania danych jest brak uczestnictwa w działaniach prowadzonych przez 

Fundacje Geriatrics.  

8. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie danych osobowych uczestnika 

projektu. 

9. Podstawę prawną przetwarzania danych uczestnika projektu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) / art.  

9 ust. 2 lit. a) 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 04.05.2016, str. 

1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.  

10.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: biuro@fundacjageriatrics.pl   

11.Jako uczestnik projektu Klub „Senior z pasją” nie wyrażam zgody na profilowanie, tj. 

zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do 

oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów 

dotyczących moich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, 

zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.  

mailto:biuro@fundacjageriatrics.pl
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§ 9 

PROCES MONITORINGU 

1. Wszyscy uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę 

skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.  

2. Wszyscy uczestnicy projektu, w ramach procesu monitoringu zobowiązani są do udzielania 

informacji na temat przebiegu i rezultatów uczestnictwa w Projekcie.  

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin w wersji drukowanej dostępny jest w siedzibie Organizatora i w 

Kawiarence dla Seniora.  

2. Podpisując Deklarację uczestnictwa w projekcie akceptuje się wszystkie zapisy Regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w 

szczególności, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę zasad realizacji Projektu, a także w 

przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Fundacja PZU z 

Warszawy. 

 

Załącznik do Regulaminu Klub „Senior z pasją”:  

1. Deklaracja przystąpienia do Klubu „Senior z pasją”.  

2. Oświadczenie. 

 

 

 

Prezes Fundacji Geriatrics  

Elżbieta Żytyńska-Chwast 

 (Data i podpis osoby zatwierdzającej Regulamin CAS Geriatrics) 

 

 

. 


