
                                
 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr /2022 
Dyrektora Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk 

z dnia 21.12.2022 r. 

 
 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI I REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 
KLUBU „SENIOR +” W SIEMIANICACH 

 
§ 1. 

 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady działalności i rekrutacji uczestników do Klubu Senior+ z 

siedzibą w Siemianicach, ul. Robotnicza 8.  
2.  Zadanie, o którym mowa w ust. 1, współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny i 

Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 oraz Gminy 
Słupsk. 

 
 

§ 2. 
 

Cele Klubu Senior+  
 

1. Klub dysponuje 15 miejscami, zgodnie ze standardami określonymi w Programie Wieloletnim 
„Senior+” na lata 2021-2025. 

2. Dopuszcza się możliwość przyjęcia do Klubu większej liczby osób w zależności od potrzeb 
seniorów i dostępności infrastruktury. 

3. Celem działania Klubu „Senior+” jest umożliwienie mieszkańcom Gminy Słupsk, w szczególności 
mieszkańcom Siemianic, nieaktywnym zawodowo, w wieku 60+ korzystania z oferty społecznej 
aktywizacji, w tym z oferty opiekuńczej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej 
oraz przeciwdziałanie izolacji, marginalizacji osób starszych, rozwijanie ich sprawności 
psychofizycznej oraz właściwe wykorzystanie potencjałów wiedzy i umiejętności seniorów.  
 

 
§ 3. 

 
Kryteria i zasady rekrutacji 

 
1. Rekrutacja uczestników do Klubu ma charakter otwarty. 
2. Rekrutację oraz zakwalifikowanie do Klubu prowadzi Centrum Usług Społecznych Gminy 

Słupsk.  
3. Za rekrutację odpowiedzialny jest Zastępca Dyrektora Centrum Usług Społecznych Gminy 

Słupsk. 
4. Uczestnikiem/uczestniczką Klubu „Senior+” może zostać osoba, która: 

a) zamieszkuje na terenie Gminy Słupsk, w szczególności jest mieszkańcem Siemianic, 
b) ukończyła 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo, 
c) jest osobą samodzielną, nie wymagająca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 

5. Uczestnictwo w Klubie Senior+ jest dobrowolne i odpłatne zgodnie z uchwałą Rady Gminy 
Słupsk nr LIV/615/2022. 

6. Procedurę rekrutacji rozpoczyna złożenie następujących dokumentów: 
a) deklaracji uczestnictwa w Klubie „Senior+”, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, 
b) oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, stanowiącego załącznik nr 2 

do niniejszego Regulaminu,  
c) oświadczenia kandydata o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowo-

rekreacyjnych, jeżeli kandydat/ka chce w nich uczestniczyć, stanowiącego załącznik nr 3 
do niniejszego Regulaminu, 

d) oświadczenia potwierdzające wysokość dochodu kandydata, stanowiącego załącznik nr 4 
do niniejszego Regulaminu  



                                
 

e) zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach 
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 osobowych) – Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r. 
określanego terminem RODO oraz z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), stanowiącej 
załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu; 

f) klauzuli informacyjnej (RODO) stanowiącej  załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. 
g) oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w ramach uczestnictwa w 

Klubie „Senior+” w Siemianicach. 
7. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia zawierające prawidłowo uzupełnioną deklarację 

wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w ust. 6, opatrzonych 
czytelnym podpisem kandydata do uczestnictwa w Klubie. 

8. Pierwszeństwo uczestnictwa w Klubie „Senior+” mają osoby samotne. Następnie decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

9. Wymienione w ust. 6 dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie internetowej Centrum 
Usług Społecznych Gminy Słupsk www.cus.slupsk.pl oraz w siedzibie Centrum. 

10. Dokumenty wymienione w ust. 6 przyjmowane są w siedzibie Centrum Usług Społecznych 
Gminy Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk w godzinach urzędowania. 

11. Po zakończeniu rekrutacji zostanie sporządzona lista podstawowa uczestników Klubu 
„Senior+” oraz lista rezerwowa składająca się z osób, które spełnią kryteria, o których mowa w 
ust. 4, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Klubie z powodu braku miejsc.  
Osoby te będą kwalifikowane do uczestnictwa w Klubie, w przypadku rezygnacji lub niskiej 
frekwencji osób z listy podstawowej. 

12. W przypadku, gdy osoby z listy rezerwowej zostaną również przyjęte do Klubu „Senior+” 
będzie prowadzony nabór ciągły w zależności od liczby wolnych miejsc w Klubie.  

13. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Klubie, osoby zostaną powiadomione telefonicznie, 
pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. 

14. Od wyników rekrutacji nie przysługuje prawo do odwołania. 
 
 

§ 4. 
Zasady rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa  

 
1. Rezygnacja z uczestnictwa w Klubie jest możliwa w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, 
które uniemożliwiają dalsze uczestnictwo w Klubie (np.: pogorszenie stanu zdrowia, zdarzenie losowe, 
zmiana miejsca zamieszkania i inne) 
2. Skreślenie z listy uczestników Klubu następuje w przypadku: 
            1) pisemnej rezygnacji uczestnika, 
            2) śmierci uczestnika, 
            3) nieprzestrzegania przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, 

4) niebranie udziału w pracach Klubu „Senior+” przez okres przekraczający 2 miesiące. 

  

§ 5. 
Postanowienia końcowe 

 
1. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
2. Osoba chcąca uczestniczyć w Klubie, zobowiązana jest do podania informacji zgodnych ze 

stanem faktycznym. 
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje 

Dyrektor centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk. 
4. Zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje się odrębnym zarządzeniem. 

 
 
 

http://www.cus.slupsk.pl/

