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„Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” 

 

Regulamin  

„Klubu Aktywnego Seniora” 

przy Fundacji „Żółty Szalik” 

 

1. CELE I SIEDZIBA „KLUBU AKTYWNEGO SENIORA”.  

1) Celem „Klubu Aktywnego Seniora” jest zorganizowanie przestrzeni na 

aktywność ludzi w wieku poprodukcyjnym. 

2) Poprzez aktywność rozumie się zarówno działania na rzecz członków „Klubu” 

w tym – organizacja spotkań, warsztatów, imprez oraz wyjazdów, jak również 

udział w działaniach wolontariackich. 

3) Do zadań Klubu należy: 

a) rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno-oświatowego, 

towarzyskiego, wypoczynku ludzi starszych oraz rozbudzenia 

zainteresowań i potrzeb w tym zakresie, 

b) organizowanie działań które będą sprzyjać zachowaniu zdrowia 

i sprawności fizycznej, 

c) organizowanie wypoczynku i działań kulturalno-oświatowych 

dostosowanych do zainteresowań członków, 

d) tworzenie warunków ułatwiających integrację z dziećmi i młodzieżą, 

e) troska o warunki socjalno-bytowe członków klubu i ludzi starszych 

oraz w miarę możliwości pomoc w zaspokojeniu potrzeb materialnych, 

przede wszystkim opieka nad osobami chorymi, samotnymi. 

4) Siedziba „Klubu Aktywnego Seniora” mieści się w Centrum Aktywności 

Społecznej Fundacji „Żółty Szalik” przy ul. Braniewskiej 11 we Fromborku. 

5) „Klub Aktywnego Seniora” powstał w porozumieniu z Federacją Organizacji 

Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego „FOSa” realizującą 

projekt „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo 
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i Frombork” jednak jego aktywność będzie skupiona przy Fundacji „Żółty 

Szalik” z siedzibą przy ul. Braniewskiej 11 we Fromborku. 

                                                                                                                                     

2. CZŁONKOWSTWO W KLUBIE „AKTYWNEGO SENIORA”. 

1) Członkiem „Klubu Aktywnego Seniora” może być każda starsza osoba 

zainteresowana działaniem „Klubu” po wypełnieniu deklaracji członkowskiej. 

2) Członkostwo w „Klubie Aktywnego Seniora” jest dobrowolne. 

3) Od członków Klubu nie są pobierane stałe składki członkowskie. Dopuszcza 

się pobieranie składek w sytuacji, gdy są one potrzebne na realizacje 

założonych aktywności takich jak warsztaty, imprezy, wyjazdy. 

4) Członkostwo nabywa się poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej 

stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu. 

5) Członkowie „Klubu Aktywnego Seniora” zobowiązani są do uczestnictwa 

w zajęciach organizowanych w ramach Klubu.  

6) Członkowie „Klubu Aktywnego Seniora” zobowiązani są do utrzymywania 

w należytym porządku pomieszczeń i wyposażenia klubu oraz korzystania z 

nich zgodnie z przeznaczeniem. 

7) Członkowie „Klubu” zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia 

społecznego podczas uczestnictwa w działalności „Klubu” 

8) Członkowie „Klubu Aktywnego Seniora” zobowiązani są do przestrzegania 

zakazu spożywania alkoholu oraz zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach 

Klubu we Fromborku.  

9) Członek „Klubu” ma prawo zaprosić do działań osobę bliską lub 

zaprzyjaźnioną jednak pierwszeństwo w takich sytuacjach mają zawsze 

członkowie „Klubu Aktywnego Seniora” 

 

3. DZIAŁALNOŚĆ „KLUBU AKTYWNEGO SENIORA” DECYZJE W KLUBIE 

1) Decyzje dotyczące „Klubu Aktywnego Seniora” podejmowane są większością 

głosów aktywnych członków. 

2) Organizatorem bieżącej działalności „Klubu Aktywnego Seniora” jest 

5 osobowy Zarząd składający się z Koordynatora Klubu oraz 4 członków 

„Klubu Aktywnego Seniora” wybieranych z ogółu członków zwykłą 

większością głosów. 
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3) „Klub Aktywnego Seniora” może współpracować z innymi Klubami Seniora 

oraz Instytucjami działającymi na rzecz kultury oraz z organizacjami 

pozarządowymi.  

4) Działania „Klubu Aktywnego Seniora” podsumowywane zostają podczas 

spotkania członków Klubu, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. 
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Załącznik nr 1. Do Regulaminu „Klubu Aktywnego Seniora” 

Frombork, dn. …………….. 

 

Deklaracja 

Ja niżej podpisany/na …………………………………………………………………………. 

zamieszkały/ła…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

nr telefonu……………………………………………………………………………………. 

niniejszym deklaruje przystąpienie do „Klubu Aktywnego Seniora” działającego przy 

Fundacji „Żółty Szalik” przy ul. Braniewskiej 11 we Fromborku i jednocześnie zobowiązuje 

się do przestrzegania postanowień jego Regulaminu.  

 

……………………………………………………… 

(data i podpis)  

 

 

 


