REGULAMIN CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA

"Srebrzysta Krowodrza"

1. Centrum Aktywności Seniora (CAS) "Srebrzysta Krowodrza" powstało w wyniku otwartego
konkursu ofert na realizację w roku 2018 i 2019 zadania publicznego pt.: Utworzenie oraz
prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów na terenie miasta Krakowa.
2. Celem CAS "Srebrzysta Krowodrza" jest poprawa jakości życia oraz integracja
generacyjna i międzypokoleniowa osób starszych 60+ poprzez zajęcia edukacyjne,
rozwojowe, integracyjne oraz pobudzenie aktywności społecznej seniorów.
3. Centrum oferuje różnorodne zajęcia, spotkania, wydarzenia kulturalne, wyjścia i
wycieczki. Pierwszeństwo udziału w zajęciach mają członkowie stali CAS "Srebrzysta
Krowodrza". Wszystkie zajęcia, ich tematyka oraz terminy realizacji konsultowane są z
członkami CAS.
4. Adresatami działań CAS są osoby w wieku 60+, a także osoby z różnych grup wiekowych,
deklarujące udział w zajęciach o charakterze integracyjnym i międzypokoleniowym.
5. Podmiotem prowadzącym CAS „Srebrzysta Krowodrza” jest Fundacja ANMA, a głównym
miejscem realizacji zajęć jest Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza przy ul. Reymonta
18.
6. Członkiem CAS „Srebrzysta Krowodrza” może zostać każda osoba w wieku 60+, po
złożeniu deklaracji członkowskiej.
7. Od członków CAS „Srebrzysta Krowodrza” pobierana jest składka członkowska w
wysokości 5 zł miesięcznie, płatna do 10 dnia danego miesiąca gotówką w kasie
Koordynatora CAS lub na rachunek bankowy Fundacji ANMA. Środki ze składek są
przeznaczane w całości na działalność CAS.
8. Na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy. Osoby, które zapisały się na zajęcia,
a nie mogą w nich uczestniczyć, zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie
Koordynatora CAS osobiście, mailowo lub telefonicznie. Nieobecność na 2 zajęciach z
rzędu bez uprzedzenia, powoduje skreślenie z listy uczestnika zajęć.
9. CAS jest czynne przynajmniej 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach,
w których odbywają się zajęcia.
10. Uczestnicy działań CAS zobowiązani są do:
a. utrzymania czystości na terenie realizacji zajęć CAS,
b. dbania o mienie będące wyposażeniem CAS,
c. przestrzegania norm społecznych i obyczajowych.
11. Zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających na teren
realizacji zajęć CAS, jak również przebywania pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.
12. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może spowodować wykluczenie członka z CAS.
Rezygnacja z członkostwa w CAS odbywa się poprzez informację w formie pisemnej, emailowej lub telefonicznej.
13. Harmonogram zajęć CAS oraz wszelkie informacje konieczne do realizacji postanowień
niniejszego regulaminu zamieszczane są na stronie internetowej:
www.fundacjaanma.org.pl.
14. Akceptując niniejszy regulamin, wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Fundację ANMA
mojego wizerunku na zdjęciach grupowych wykonanych podczas zajęć CAS dla celów
informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu.

