
REGULAMIN KLUBU SENIORA
przy Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie

1. Klub Seniora został powołany przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie we współpracy 
z  Miejską Rada Seniorów.

2. Klub Seniora nie posiada osobowości prawnej i działa na podstawie statutu 
Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, w sali konferencyjnej Pływalni Miejskiej „Garwolanka” 
przy ul. Olimpijskiej 2.

3. Klub Seniora realizuje zadania statutowe CSiK w zakresie organizacji czasu wolnego, 
upowszechniania kultury, oświaty, sportu i rekreacji oraz integracji społecznej w odniesieniu 
do społeczności lokalnej.

4. Klub Seniora swoje działania prowadzi poprzez organizacje:

 wykładów
 prelekcji
 spotkań integracyjnych i oklicznościowych
 warsztatów
 szkoleń
 wycieczek
 zajęć sportowo – rekreacyjnych
 kół zainteresowań

5. Członkiem Klubu Seniora może zostać każdy, kto zadeklaruje chęć członkostwa w Klubie 
i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz złoży deklarację członkowską.

6. Środki finansowania działalności Klubu Seniora:

 składki członkowskie
 środki zewnętrzne
 sponsorzy
 dobrowolne wpłaty
 inne źródła

7. Działalność Klubu Seniora koordynuje osoba wyznaczona przez CSiK, zwana dalej 
koordynatorem. 

8. Członkowie Klubu Seniora wybierają spośród siebie 3-5 osobowy Zarząd, który reprezentuje 
przed CSiK interesy ogółu, zgłaszając propozycje programowe oraz wszelkie uwagi dotyczące 
działalności Klubu. 

9. Zarząd jest zobowiązany do ścisłej współpracy z koordynatorem wyznaczonym przez CSiK.

10. Zarząd jest wybierany w głosowaniu jawnym na roczną kadencję. W jego skład wchodzą: 
Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik i członkowie.

11. Koordynator Klubu Seniora wraz z Zarządem opracowują roczny plan pracy Klubu 
i przedkładają go Dyrektorowi CSiK do zatwierdzenia

12. Dni i godziny zajęć ustalane są przez członków Klubu Seniora w porozumieniu 
z koordynatorem.

13. Wszystkie propozycje, uwagi i zastrzeżenia dotyczące działalności Klubu Seniora należy 
kierować do koordynatora Klubu, a w sprawach spornych do Dyrektora CSiK w Garwolinie.



14. Klub Seniora dokumentuje swoją działalność w formie pamiątkowej kroniki oraz przy 
współpracy z koordynatorem na stronie internetowej CSiK w Garwolinie.

15. Każdy członek Klubu Seniora ma obowiązek przestrzegania regulaminu Klubu Seniora 
i powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, aktywnie uczestniczyć w działaniach 
Klubu szanować mienie CSiK oraz kierować się życzliwością i chęcią pomocy innym uczestnikom 
zajęć.

16. Definicję pojęcia „senior” członkowie Klubu Seniora pozostawiają w sferze własnej 
interpretacji uważając, iż ten zaszczytny tytuł wskazuje nie tyle na wiek, co przede wszystkim 
na bogaty bagaż doświadczeń życiowych, styl życia i sposób spędzania wolnego czasu, 
charakterystyczny dla pewnego etapu życia człowieka.


