
REGULAMIN KLUBU SENIORA W KĄTACH 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 § 1 

Niniejszy regulamin określa zasady działalności oraz warunki uczestnictwa w Klubie Seniora w Kątach 

w ramach trwałości projektu „Pokonaj bariery” dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. Klubie – należy przez to rozumieć Klub Seniora w Kątach. 

2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin  Klubu Seniora w Kątach. 

3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Rawiczu. 

4. Centrum – należy przez to rozumieć Centrum Usług Społecznych w Rawiczu. 

5. Koordynatorze – należy przez to rozumieć specjalistę z zakresu pracy socjalnej,  

koordynującego pracę Klubu. 

6. Uczestniku - należy przez to rozumieć osoby uczestniczące w zajęciach organizowanych w 

Klubie Seniora w Kątach. 

 § 3 

1. Klub jest elementem struktury organizacyjnej Centrum Usług Społecznych w Rawiczu. 

2. Nadzór nad Klubem sprawuje Dyrektor Centrum. 

3. Osobą odpowiedzialną za działanie Klubu jest Koordynator.   

4. Terenem działania jest miasto i gmina Rawicz. 

5. Klub mieści się w Kątach – świetlica wiejska. 

 

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

 § 4 

1. Klub Seniora dysponuje 10 miejscami. 

2. Klub Seniora jest czynny 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. Przewiduje się również organizację zajęć w  godzinach 

przedpołudniowych. 

3. Udział w zajęciach prowadzonych w Klubie jest dobrowolny i bezpłatny.  

4. Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zastrzega sobie możliwość przyjęcia do Klubu większej liczby 

osób w zależności od potrzeb seniorów i dostępności infrastruktury. 

5. W działaniach organizowanych poza siedzibą Klubu, będą mogli uczestniczyć seniorzy niebędący 

członkami Klubu. 

 

 



CELE I ZAŁOŻENIA KLUBU  

 § 5 

Celem Klubu jest: 

1. Zagospodarowanie czasu wolnego seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Rawicz, w tym osób z 

niepełnosprawnościami. 

2. Zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych, w tym osób z niepełnosprawnościami w 

życiu społecznym. 

3. Prowadzenie zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników Klubu, w tym m.in. z 

zakresu kultury i rekreacji, edukacji zdrowotnej, profilaktyki uzależnień. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KLUBU 

 § 6 

  Uczestnicy Klubu mają prawo do: 

1. korzystania ze wszystkich form działalności prowadzonych w Klubie, 

2. rozwijania własnych zainteresowań, 

3. inicjowania nowych przedsięwzięć, 

4. korzystania ze sprzętów i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania. 

  § 7 

Do obowiązków uczestników Klubu należy: 

1. przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, 

2. aktywny udział w zajęciach Klubu, 

3. przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego w Klubie oraz poza jego siedzibą podczas 

imprez okolicznościowych, wycieczek, spacerów, 

4. branie udziału w pracach przygotowawczych i porządkowych związanych z przygotowaniem 

Klubu do spotkań. 

 Uczestnictwo w Klubie wygasa z chwilą: 

1. wystąpienia z Klubu  na własną pisemną prośbę,  

2. śmierci uczestnika, 

3. przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiany w regulaminie Klubu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia. 

2. W kwestiach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Centrum. 


