
OWR. 441……. 2022 

 

POROZUMIENIE UCZESTNIKA 

Dziennego Domu „Senior+” 
zawarte w dniu ................................. pomiędzy: 

 

Ośrodkiem Wspierania Rodziny ul. Sportowa 1, 44-295 Nowa Wieś, NIP 642 - 27 - 82 – 

146, reprezentowanym przez Panią Agatę Kostka – Kierownik Ośrodka Wspierania Rodziny, 

zwanym dalej „OWR” 

 

a 

Panem/Panią …………………….…………………………..… nr 

PESEL………………………. 

 

zamieszkałym/ą ..………………………………………………………………………………

… 

 

zwanym/-ą dalej „Uczestnikiem” 

 

W związku z zakwalifikowaniem Uczestnika do Dziennego Domu „Senior +” Strony 

zawierają Porozumienie o następującej treści:  

 

 

§ 1  

Oświadczenia 

 

1. Uczestnik  oświadcza, iż będzie uczestniczył w zajęciach organizowanych przez 

Dzienny Dom „Senior+” w następujących 

dniach: ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……… 

2. OWR podaje, iż Dzienny Dom „Senior +” funkcjonuje we wszystkie dni robocze od 

godz. 7:00 do godz. 15:00 – przy czym Uczestnik oświadcza, iż jego 

orientacyjny czas przebywania w placówce to: ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

3. OWR zastrzega sobie prawo do odwoływania, zmiany dni pracy lub zmiany sposobu 

przeprowadzania zajęć w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej lub zagrożenia 

epidemicznego.   

4. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Dziennego Domu „Senior+”  

i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

5. Uczestnik potwierdza, że dane osobowe oraz informacje podane przez niego w deklaracji 

udziału są prawdziwe i nie uległy zmianie. Ponadto, zobowiązuje się do bezzwłocznego 

informowania wychowawcy o każdej ich zmianie. 

6. Uczestnik wyraża / nie wyraża* zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celach związanych z procesem 



opiekuńczym oraz prowadzenia przez placówkę dokumentacji przebiegu prowadzonej 

działalności oraz innego rodzaju dokumentacji związanej z tą działalnością. 

7. Uczestnik wyraża / nie wyraża* zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej  

 w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia bądź życia. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

§ 2 

Prawa i obowiązki uczestnika 

 

1. Prawa i obowiązki uczestnika Dziennego Domu „Senior+” określone są 

w Regulaminie Dziennego Domu „Senior+”, wprowadzanym zarządzeniem Kierownika 

Ośrodka Wspierania Rodziny. 

2. Niezależnie od postanowień Regulaminu Uczestnik zobowiązany jest poinformować 

wychowawcę lub OWR pod numerem tel. 32 44 02 495 o swojej nieobecności na zajęciach - 

najpóźniej do godz. 9:00 danego dnia. 

3. Uczestnik ma prawo do skorzystania z rehabilitacji indywidualnej co najmniej 2 dni  

w tygodniu.  

4. Po wcześniejszym ustaleniu uczestnik może skorzystać z rehabilitacji oraz terapii 

indywidualnej w dniach nie ujętych w Porozumieniu.  

5. Uczestnik ponosi odpłatność za udział w zajęciach na zasadach określonych w przepisach 

prawa oraz uchwale Rady Gminy Lyski o wysokości odpłatności.  

 

 

§ 3 

Rezygnacja z udziału w zajęciach 

 

1. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku rażącego naruszenia 

postanowień niniejszego Porozumienia lub Regulaminu Dziennego Domu „Senior+”. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego 

oświadczenia o rezygnacji.  

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Strony akceptują niniejsze porozumienie i zobowiązują się do jego stosowania.  

2. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Porozumienie obowiązuje od dnia jego podpisania do dnia zakończenia przez uczestnika 

udziału w zajęciach.  

 

 

 

 

……………………………………                                       ………………………………… 

Ośrodek Wspierania Rodziny                                                                   Uczestnik 

 
 


