
REGULAMIN 

Klubu Środowiskowego działającego w ramach projektu pn. „Rozwiń 

skrzydła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

  

§ 1 

1. Organem prowadzącym Klub Środowiskowy zwany dalej „Klubem” jest Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku. 

2. Klub ma siedzibę w Płocku, przy ul. Synagogalnej 9/11. 

3. Klub został utworzony i działa w ramach projektu pn. „Rozwiń skrzydła” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

§ 2 

1. Uczestnikiem Klubu może zostać każdy mieszkaniec Miasta Płocka, który wypełni 

Kartę zgłoszenia w Klubie. 

2. Celem działania Klubu jest aktywizacja mieszkańców Płocka zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, wzrost aktywności lokalnej mieszkańców, wdrażania 

zasad współżycia społecznego, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji 

życiowych, a także oddziaływanie w kierunku wzmacniania poczucia własnej 

wartości. 

Klub organizuje m.in.: 

  zajęcia dla młodzieży, 

 zajęcia dla dzieci, 

 zajęcia dla seniorów, 

  poradnictwo dla rodziców, 

  spotkania integracyjne, 

 pomoc w odrabianiu lekcji oraz rozwijaniu zainteresowań. 

3. Każdy Klubowicz może skorzystać z poradnictwa specjalistycznego: 

 prawnego, 

 pedagogicznego, 

 informatycznego, 

 brokera edukacyjnego. 



4. Udział w prowadzonych zajęciach jest dobrowolny i nieodpłatny. 

§ 3 

1. Wstęp do Klubu uzależniony jest od harmonogramu odbywających się w nim 

zajęć. 

2.  Zajęcia w Klubie odbywają się zgodnie z ustalonym wcześniej 

harmonogramem. 

§ 4 

Organizację Klubu określa, oprócz ustaleń niniejszego Regulaminu, program pracy 

opracowany na każdy miesiąc i zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

§ 5 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Klubu zobowiązana jest do złożenie 

odpowiednich dokumentów, stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu. 

§ 6 

1. Na terenie Klubu może przebywać jednocześnie maksymalnie 20 

uczestników. 

2. Osoba przebywająca na terenie Klubu zobowiązana jest każdorazowo do 

wpisania się do Ewidencji osób korzystających z oferty Klubu. 

§ 7 

Prawa i obowiązki uczestnika Klubu: 

  uczestnik ma prawo do przebywania na terenie Klubu w trakcie trwania zajęć, 

na które został uprzednio zgłoszony, 

  uczestnicy mają możliwość korzystania ze wszystkich lub wybranych zajęć 

 i świadczeń w zależności od potrzeb i zainteresowań, 

  uczestnik ma prawo do swobodnego wyrażania myśli i przekonań  

z poszanowaniem godności osobistej pozostałych członków Klubu oraz 

opiekunów, 

  uczestnik zobowiązany jest do dbania o ład i porządek na terenie Klubu,  

a także ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie i ewentualne 

uszkodzenie lub zniszczenie mienia, 

  uczestnikom zabrania się na terenie Klubu palenia papierosów, spożywania 

alkoholu oraz innych używek, 

  osobom pozostającym pod wpływem alkoholu oraz innych środków 

odurzających zabrania się przebywania w Klubie. 



§ 8 

1. Klub Środowiskowy prowadzony jest przez pracowników Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, pełniących rolę opiekunów/animatorów. 

2. Opiekunowie/animatorzy zatrudnieni w Klubie podlegają bezpośrednio 

Kierownikowi Projektu „Rozwiń skrzydła”. 

3. Opiekunowie/animatorzy pracują w oparciu o ustalony przez Pracodawcę 

zakres czynności, a także opracowany na każdy miesiąc program pracy Klubu 

zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

§ 9 

1. Klub prowadzi następującą dokumentację odnośnie jego uczestników: 

 Ewidencję osób korzystających z oferty Klubu, 

 Karty zgłoszenia do udziału w zajęciach Klubu, 

 Karty zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach Klubu, 

  Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu, 

 Oświadczenia o wyrażeniu zgody na uczestnictwo dziecka w Klubie. 

2. Dokumentacja członków Klubu jest prowadzona i zabezpieczona  

z zachowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności  

w zakresie ochrony danych osobowych.   

§ 10 

Członkowie Klubu zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego 

Regulaminu, poświadczając ten fakt własnoręcznym podpisem. 

 

 


