
 REGULAMIN 

Zajęć organizowanych przez Ośrodek Wsparcia dla Seniorów 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 

w ramach Programu 

 „Aktywny Senior”- cykl I/2022 

 

 Informujemy, że realizacja zajęć: język angielski, trening pamięci, 

wolskie spotkania z historią w cyklu I/2022 ( styczeń – marzec 2022) w 

zależności od sytuacji epidemiologicznej w Polsce związanej z COVID-19 będzie 

prowadzona stacjonarnie lub w trybie online, z wykorzystaniem komunikatora 

internetowego. 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu. 

 

I. ZASADY REKRUTACJI DO PROGRAMU: 

 

1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów prowadzi rekrutację do Programu „Aktywny 
Senior” cykl I/2022  

- drogą telefoniczną pod numerem telefonu 22 631 26 90 lub 519 833 027 oraz 

- w siedzibie Ośrodka dla osób nie posiadających internetu. 

2. Do Programu zapraszamy tylko mieszkańców Dzielnicy Wola w wieku 60+ 

3. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. W związku z panującym stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2 organizator 

informuje, że liczba miejsc i udział w zajęciach jest uzależniony od aktualnych 

obostrzeń i może ulec zmianie. 

5. Pierwszeństwo do udziału w zajęciach odbywających się stacjonarnie mają 

osoby, które nie uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez OWS. 

6. Liczba uczestników w grupie w zajęciach odbywających się stacjonarnie nie może przekroczyć 

16 osób – decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem pkt 5. 

7. Ośrodek wskazuje uczestników uprawnionych do udziału w zajęciach. Zabrania się dołączania 

do grupy osób trzecich, nieuprawnionych. 

8. W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych, z powodu okoliczności 

wskazanych w ust. 4 powyżej, organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rekrutacji 

dodatkowej. 

 

9. A. ZASADY ZAPISU TELEFONICZNEGO: 

1. Osobie deklarującej telefonicznie chęć uczestnictwa w zajęciach pracownik 

OWS przekaże drogą e-mailową lub wiadomością SMS: 

a) link do formularza zawierającego klauzulę informacyjną i służącego do 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i pobrania oświadczeń 

niezbędnych do udziału w Programie, 



b) link do strony internetowej Ośrodka, na której dostępny jest Regulamin 

zajęć organizowanych w ramach Programu „Aktywny Senior” – cykl I/2022, 

c) terminy realizacji zajęć. 

2. Jednocześnie w rozmowie telefonicznej pracownik OWS poda numer 

indywidualny Kandydata, który należy wpisać przy wypełnianiu Formularza, 

wskazanego w ust. 1 lit. a. 

3. Kandydat po zapoznaniu się z dokumentami wskazanymi w pkt 1 wypełnia  
i przesyła do Ośrodka formularz, który stanowi podstawę do wypełnienia karty 

zgłoszenia do udziału w Programie „Aktywny Senior”. 

4. Po otrzymaniu od Kandydata formularza, o którym mowa w pkt 1 lit. a 

podczas kolejnej rozmowy telefonicznej zostanie wypełniona przez pracownika 
Ośrodka Wsparcia dla Seniorów karta zgłoszenia zawierająca dane osobowe: 

imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, datę 

urodzenia oraz informację o wcześniejszym uczestnictwie w Programie. 

5. Podanie danych osobowych w celu rekrutacji i uczestnictwa w Programie jest 
dobrowolne. Pozyskanie danych do karty zgłoszenia musi być poprzedzone 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez formularz 
online, stosownie do wymogów określonych w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

6. Pracownik Ośrodka Wsparcia dla Seniorów po wypełnieniu karty zgłoszenia 

drogą mailową lub wiadomości SMS przekazuje uczestnikowi zajęć: 

a) informację dotyczącą sposobu realizacji zajęć – stacjonarnie czy w trybie 

online, 

b) w przypadku realizacji zajęć w trybie online – link do komunikatora 

internetowego za pomocą którego będą prowadzone zajęcia online. 

 

B. ZASADY ZAPISU W SIEDZIBIE OŚRODKA WSPARCIA DLA SENIORÓW 

1. Przed zapisaniem się na zajęcia Kandydat jest zobowiązany do zapoznania się 

z Regulaminem zajęć organizowanych w ramach Programu „Aktywny Senior” – 
cykl I/2022 oraz klauzulą informacyjną wywieszoną na tablicy informacyjnej 

przed Ośrodkiem. 

2. Po zapoznaniu się z Regulaminem oraz klauzulą informacyjną Kandydat na 

uczestnika zajęć, w terminie uzgodnionym z koordynatorem Programu w 
siedzibie Ośrodka wypełnia kartę uczestnictwa w zajęciach zawierającą dane 

osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia oraz 

informację o wcześniejszym uczestnictwie w Programie. 

 



II. ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ STACJONARNYCH W OŚRODKU 

WSPARCIA DLA SENIORÓW 

 

1. Na zajęcia mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów 

wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej oraz osoby, które 

nie miały w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą chorą, zakażoną lub 

podejrzaną o zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, izolowaną, przebywającą na 

kwarantannie, a także osobami wykazującymi objawy infekcji dróg 

oddechowych. 

 

2. Uczestnik zajęć po wejściu do placówki jest zobowiązany do: 

 

a) osłony ust i nosa, 

b) dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją zawieszoną przy wejściu do placówki 

obok podajnika z płynem dezynfekującym, 

c) poddaniu się pomiarowi temperatury (po uprzednim wyrażeniu na to zgody). 

 

3. Brak zgody na pomiar temperatury skutkuje zakazem pobytu na terenie 

OWS. 

 

4. Wszyscy Uczestnicy zajęć stacjonarnych, przebywający na terenie OWS 

zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych oraz 

reżimu sanitarnego, w tym między innymi: zachowanie bezpiecznego dystansu, 

częstego mycia lub dezynfekowania rąk zgodnie z instrukcjami i/lub plakatami 

umieszczonymi w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, zasłaniania ust i 

nosa za pomocą maseczki jednorazowej. 

 

5. Uczestnik zgłasza się na zajęcia w dniach i godzinach wskazanych przez 

koordynatora programu. 

 

 

III. ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM 

KOMUNIKATORA INTERNETOWEGO: 

 

1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola 
m. st. Warszawy (zwany dalej „Ośrodkiem”) wyśle: 

 
- do osoby prowadzącej zajęcia drogą mailową lub w formie wiadomości SMS – 

link do komunikatora internetowego za pomocą którego będą prowadzone 
zajęcia oraz do polityki prywatności zastosowanego komunikatora 

internetowego; 
- do uczestników zajęć drogą mailową lub w formie wiadomości SMS: 

 



a) link do formularza zawierającego klauzulę informacyjną o przetwarzaniu 

danych osobowych oraz treść zgody i oświadczeń wymaganych do udziału w 
Programie, 

b) link do strony internetowej Ośrodka na której zamieszczono regulamin zajęć 
organizowanych w ramach Programu „Aktywny Senior” – cykl I/2022, 

c) link do komunikatora internetowego za pomocą którego będą prowadzone 
zajęcia. 

 
2. W ramach udziału w zajęciach Uczestnik winien: 

 
- zadbać o jakość łączą internetowego, 

- znaleźć odpowiednie miejsce do rozmowy i czynnego udziału w zajęciach, 
- ustawić kamerę w odpowiedniej pozycji – zaleca się sprawdzenie zasięgu 

kamery i zadbanie o ochronę swojej prywatności, 
- pamiętać o zmieniających się warunkach oświetleniowych i sztucznym 

świetle, 

- zaopatrzyć się w słuchawki z mikrofonem (jeśli zajdzie taka potrzeba). 
 

3. Zaleca się sprawdzenie aktualności oprogramowania systemowego na 
użytkowanym sprzęcie, zastosowanie programu antywirusowego  

i zabezpieczeń routera, ustawienia silnego hasła do dostępu do routera  
i blokady zdalnego dostępu do urządzenia. 
 

4. Przy korzystaniu z komunikatora nie zaleca się wpisywania pełnych danych 
identyfikujących takich jak imię i nazwisko. Wystarczające jest wpisanie 

samego imienia. 
 

5. Korzystając z komunikatora należy zwracać uwagę na pojawiające się 

komunikaty ostrzegawcze dot. praw i dostępu do zasobów zgromadzonych na 

użytkowanym urządzeniu. 

6. Korzystanie z kamery i ujawnianie swojego wizerunku należy do decyzji 
uczestnika zajęć i odbywa się za jego zgodą będącą wyraźnym działaniem 

potwierdzającym przyzwolenie na zapoznanie się z jego wizerunkiem przez 

innych uczestników zajęć (poprzez włączenie kamery). 

7. Zabrania się dokonywania przez uczestników zajęć i osoby prowadzącej 
nagrań oraz rejestrowania obrazu i dźwięku przy użyciu innych narzędzi, w celu 

ich ujawniania, rozpowszechniania lub upubliczniania w kanałach i mediach 

społecznościowych tj. You Tube, Twitter, Facebook, Instagram itp. 

8. Ośrodek wskazuje uczestników uprawnionych do udziału w zajęciach. 

Zabrania się przesyłania linku, czy dołączania do grupy osób trzecich, 

nieuprawnionych. 

9. Ośrodek oświadcza, że nie będzie dokonywał rejestracji nagrań w celu udokumentowania 

przeprowadzenia zajęć oraz działań informacyjno- promocyjnych Programu „Aktywny Senior”. 

 


