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REGULAMIN KLUBU SENIORA SUPER SENIOR 
w Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.1. Klub Seniora został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz 
zaspokajania potrzeb kulturalnych i zagospodarowania czasu wolnego osób starszych –
mieszkańców Szczecina. 

1.2. Członkiem Klubu Seniora może zostać każdy mieszkaniec/mieszkanka Szczecina 
w wieku 60+ (w uzasadnionych przypadkach osoby powyżej 50 roku życia – osoby 
samotne, potrzebujące wsparcia, członkowie grup terapeutycznych lub grup wsparcia) 
zainteresowany uczestnictwem w jego działalności, po złożeniu deklaracji 
o przystąpieniu do Klubu (załącznik nr 1). 

1.3. Siedzibą Klubu jest lokal Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział 
Wojewódzki w Szczecinie, przy ul. Wielkopolskiej 32/u1. 

1.4. Siedziba jest czynna od pon. do pt. w godz. 10.00 – 15.00, natomiast zajęcia i spotkania 
w Klubie odbywają się według  ustalonego harmonogramu od poniedziałku do 
piątku w godz. 10.00 – 18.00. 

1.5. Harmonogram oraz obsada zajęć podawane są do wiadomości członkom przed 
rozpoczęciem cyklu spotkań. 

1.6. Klub Seniora jest merytorycznie i organizacyjnie podległy Zarządowi TWK. 
1.7. Klub ma prawo korzystać z majątku ruchomego oraz środków trwałych TWK 

i powinien być użytkowany w siedzibie Stowarzyszenia. 
1.8. Pozyskiwane lub otrzymywane w drodze darowizny przez Klub Seniora środki trwałe 

stanowią własność TWK i powinny być użytkowane w siedzibie Stowarzyszenia. 
 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

2.1 Przynależność do Klubu jest dobrowolna. 
2.2 Członek Klubu ma prawo: 

a) udziału w zebraniach członków oraz imprezach organizowanych przez Klub, 
b) poszanowania swoich praw i godności osobistej, 
c) wolności słowa przekonania i wyznania, 
d) rozwijania własnych zainteresowań, 
e) uczestnictwa we wszystkich sekcjach i zajęciach, 
f) korzystania z wyposażenia Stowarzyszenia, 
g) pomocy w rozwiązywaniu problemów i konfliktów w grupie, 
h) uzyskanie pełnej informacji o działalności Klubu. 

2.3 Członek Klubu ma obowiązek: 
a) przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, 
b) przestrzegać zasad bezpieczeństwa innych osób przebywających w Klubie, 
c) przestrzegać zasad korzystania z pomieszczenia Stowarzyszenia,  
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d) brać udział w pracach przygotowawczych i porządkowych związanych 
z przygotowaniem spotkań Klubu, 

e) szanować godność osobistą członków Klubu, 
f) przestrzegać norm i zasad wzajemnego współżycia społecznego. 
 

III. SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW 

Utrata praw członka - następuje wskutek: 
1. na własną prośbę – pisemnie, 
2. skreślenia z listy członków przez osobę do tego uprawnioną – przewodniczący Rady 

lub Członek Zarządu Stowarzyszenia po wcześniejszym złożeniu wniosku 
i przegłosowaniu go na Zebraniu, 

3. nie przestrzegania zasad kulturalnego współżycia społecznego,  
4. zachowania godzącego w dobre imię członków Klubu, 
5. zaległości w opłatach powyżej sześciu miesięcy powodują automatyczne skreślenie 

z listy członków Klubu. 
 

IV. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KLUBU SENIORA 
 

4.1 Klub Seniora został powołany w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz 
zaspokajania potrzeb kulturalnych i zagospodarowania czasu wolnego osób starszych  
obejmującej w szczególności organizowanie: 
1) kół zainteresowań; 
2) profilaktyki zdrowego stylu życia; 
3) zajęć z zakresu arteterapii; 
4) Wystaw prac autorskich; 
5) spotkań integracyjnych – grupy wsparcia; 
6) wieczorków towarzysko-tanecznych; 
7) wycieczek krajoznawczych i rekreacyjnych; 
8) imprez integracyjnych i okolicznościowych; 
9) grupowych wyjść; 
10) zajęć edukacyjnych. 
 
 

V. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ KLUBU SENIORA 
 

5.1 Nadzór w zakresie zgodności wydatków z zatwierdzonym programem i preliminarzem 
sprawuje Zarząd TWK. 

5.2 Zarząd TWK kontroluje – w okresach półrocznych – zgodność działalności 
merytorycznej i finansowej Klubu z przyjętym programem działania. 

5.3 Klub Seniora wybiera pośród swoich członków Radę Klubu: przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego i skarbnika 

5.4 Rada Klubu spotyka się co najmniej raz na kwartał, 
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5.5 Rada planuje, uzgadnia z innymi członkami oraz organizuje działania Klubu w zakresie 
kół zainteresowań, wydarzeń, imprez okolicznościowych i integracyjnych oraz prelekcji 
i wykładów tematycznych itp. 
 

VI. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA 
 

6.1 TWK uzyskuje środki na działalność Klubu ze składek członkowskich oraz celowych 
dotacji. 

6.2 Wysokość miesięcznej składki ustala na dany rok kalendarzowy Zarząd TWK. 
6.3 Zaległości w opłatach powyżej sześciu miesięcy powodują automatyczne skreślenie 

z listy członków klubu. 
6.4 Wpłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z członkostwa. 
6.5 Składki członkowskie nie obejmują ubezpieczenia podczas organizowanych spotkań, 

zajęć, wycieczek czy jakichkolwiek imprez organizowanych przez Klub lub 
Stowarzyszenie. 

6.6 Środki finansowe pochodzące ze składek i dotacji celowych są gromadzone na 
rachunku bankowym TWK. 

6.7 Klub może uzyskiwać dotacje wyłącznie za zgodą i pośrednictwem TWK w Szczecinie. 
 

VII. Postanowienia końcowe 
 

7.1 Zmiany Regulaminu Klubu Seniora mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego 
ustalenia. 

7.2 Regulamin został uchwalony przez Zarząd TWK w dniu 09.03.2017 r. uchwałą nr 4/17. 
 
 
 

W/w regulamin został zaakceptowany przez Zarząd TWK w Szczecinie.  
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Załącznik nr 1 

 
KLUB SENIORA Szczecin, dn.  .................................  
pn. SUPER SENIOR 

 

 

DEKLARACJA nr …………. 

 

Ja niżej podpisany ........................................................................................................................  
(imię i nazwisko) 

data urodzenia: .............................................................................................................................  

zamieszkały: .................................................................................................................................  
(adres) 

 ......................................................................................................................................................  

numer telefonu: ............................................................................................................................  

adres e-mail: .................................................................................................................................  

posiadam / nie posiadam orzeczenia o niepełnosprawności 

niniejszym deklaruję przystąpienie do Klubu Seniora działającego przy TWK w Szczecinie 
i jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania postanowień jego Regulaminu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Klubu, zgodnie 
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, 
poz. 883). 

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z wydarzeń i warsztatów z moim udziałem na stronach 
internetowych Klubu i TWK w Szczecinie. 

 

  ..............................................  
 (czytelny podpis) 

 


