
REGULAMIN ZAJĘĆ DLA SENIORÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ
CENTRUM INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

Wstęp

Zajęcia są przeznaczone dla seniorów zamieszkałych na terenie Chorzowa.
Senior, w rozumieniu niniejszego regulaminu, to osoba powyżej 60. roku życia.

1. Postanowienia Ogólne

1. Zajęcia są prowadzone przez  Centrum Integracji  Międzypokoleniowej
 w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 7.

2. Organizatorem  zajęć  jest  Centrum  Integracji  Międzypokoleniowej.
Za  ich  opracowanie,  wdrożenie  i  prowadzenie  odpowiada  dyrektor
Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

2. Cele zajęć

1. Celem zajęć  jest  aktywizacja  chorzowskich  seniorów.  Cel  ten wynika
 z  krajowej  tendencji  demograficznej,  której  rezultatem  jest  coraz
większa liczba osób starszych i co za tym idzie potrzeba wzbogacenia
oferty  edukacyjno-kulturalno-rekreacyjnej  przeznaczonej  dla  seniorów.
Celem jest  także wspólna integracja seniorów oraz spędzanie czasu  
w innym miejscu niż własny dom.

2. Cel  ten  jest  realizowany  poprzez  tworzenie  propozycji  twórczego  
i  aktywnego spędzania  czasu  dla  mieszkańców  po  60.  roku  życia.
Uczestnicy mogą brać udział w zajęciach gimnastycznych, językowych 
i artystycznych.

3. Dodatkowo organizowane są otwarte  potańcówki,  koncerty, warsztaty
oraz wykłady.

4. Zajęcia  prowadzone  są  przez  trenerów,  według  ich  autorskiego
scenariusza.

3. Uczestnictwo w Programie

1. Osoba,  która  wyraża  chęć  uczestnictwa  w  wybranych  zajęciach,
wypełnia deklarację uczestnictwa, w której podaje imię, nazwisko, adres
zamieszkania oraz numer telefonu.

2. Deklarację może wypisać osoba, która ukończyła 60. rok życia, będąca
mieszkańcem miasta Chorzów. 

3. Udział w zajęciach uzależniony jest od kolejności zapisów. W przypadku
braku miejsc na zajęciach tworzona jest lista rezerwowa.



4. W  przypadku  zmiany  numeru  telefonu  lub  adresu  uczestnik
zobowiązany jest do poinformowania o tym koordynatorów.

5. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
6. Uczestnik  uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.

4. Utrata statusu uczestnika

1. Uczestnik  może zrezygnować z uczestnictwa w programie w każdym
czasie, poprzez poinformowanie o tym fakcie koordynatora.

2. Koordynator główny może wykluczyć uczestnika programu ze skutkiem 
natychmiastowym:

a. jeżeli uczestnik nie przestrzega niniejszego regulaminu;
b. jeżeli  uczestnik  rozpowszechnia  nieprawidłowe  informacje  wobec

organizatora;
c. jeżeli uczestnik swoim zachowaniem podczas zajęć stwarza zagrożenie

zdrowia lub życia innych uczestników lub nie przestrzega podstawowych
zasad kultury osobistej.

5. Realizacja Programu

1. Zajęcia  odbywają  się  głównie  w  siedzibie  Centrum  Integracji
Międzypokoleniowej przy ul. Dąbrowskiego 7 w Chorzowie.

2. Zajęcia  odbywają  się  w  trakcie  roku  kalendarzowego  w  dwóch
semestrach, zgodnie z harmonogramem. 

3. Harmonogram dostępny jest w wersji papierowej w Centrum Integracji
Międzypokoleniowej oraz na stronie internetowej www.cimchorzow.pl.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć bez podania
przyczyny.  Zobowiązuje  się  także  do  poinformowania  o  tym  fakcie
uczestników zajęć.

6. Zakończenie programu i zmiany w regulaminie

1. Organizator  programu  uprawniony  jest  do  wprowadzenia  zmian  
do regulaminu.

2. Informacje  na  temat  ogólnych  warunków  zajęć  oraz  aktualnej  oferty
dostępne  są   na  stronie  internetowej  www.cimchorzow.pl oraz  
w siedzibie  Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

7. Akceptacja Regulaminu

Niniejszy  Regulamin  Zajęć  dla  seniorów  będzie  uznany  za  zaakceptowany
przez uczestnika z chwilą podpisania deklaracji uczestnictwa w programie.

http://www.cimchorzow.pl/


Dodatkowa informacja Administratora
Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) informujemy
że:

 administratorem  zbieranych  danych  osobowych  jest  Centrum
Integracji  Międzypokoleniowej  z  siedzibą  w  Chorzowie  przy  
ul. Dąbrowskiego 7, 41-500 . (zwanego dalej „CIM”);

 z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez
 e-mail: biuro@bitprotect.pl;

 celami  przetwarzania  danych  są:  organizacja  i  przeprowadzenie
zajęć,  promocja oraz archiwizowanie wydarzeń CIM;

 podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 
w interesie publicznym oraz uchwała nr XVIII/305/20 RM Chorzów
 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie nadania statutu CIM;

 dane uczestników zajęć nie będą udostępniane podmiotom innym niż
wskazane w zgodzie, chyba że będą uprawnione na mocy przepisów
prawa;

 dane  będą  przechowywane  do  momentu  zrealizowania  celów
 a następnie przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

 uczestnikom  zajęć  przysługuje  prawo  do  dostępu,  poprawy,
sprostowania  lub  wnioskowania  o  ograniczenie  lub  wniesienie
sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 uczestnikom  zajęć  przysługuje   prawo  do  wniesienia  skargi  do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa,

 podanie   danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  niezbędne  
do wzięcia udziału w zajęciach.

 w  oparciu  o  przetwarzane  dane  nie  będzie  miało  miejsca
zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

mailto:biuro@bitprotect.pl

