
Regulamin udziału w projekcie Mobilny Trener

1. Organizatorem projektu Mobilny Trener jest Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-

Społecznych "TWIKS", z siedzibą w Szczecinie, ul. W. Jagiełły 7/2, 70-260 Szczecin (dalej

również jako Organizator).

2. Projekt Mobilny Trener finansowane jest ze środków Gminy Miasto Szczecin w ramach

realizacji przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno- Społecznych "TWIKS" zadania

pn. "Prowadzenie Centrum Seniora w Szczecinie w latach 2022-2024".

3. Celem projektu jest przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów dla szczecińskich

organizacji senioralnych: Kluby Seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku prowadzone przez

organizacje pozarządowe. Warsztaty prowadzone są w języku polskim.

4. Zapisy odbywają się poprzez wysłanie formularza zgłoszenia, dostępnego na

http://seniorszczecin.pl/mobilny-trener/

5. Korzystający może skorzystać maksymalnie z 3 warsztatów (można wybrać 3 różne, lub

jeden, który będzie prowadzony cyklicznie- 3 razy).

6. W zależności od rodzaju warsztatu trwać może 45, 60 lub 90 minut.

7. Chęć udziału w działaniu należy zgłosić do czerwca br., termin realizacji natomiast może

być do 15 grudnia br. Termin zostanie ustalony indywidualnie pomiędzy Korzystającym a

Trenerem.

8. Korzystający wypełnia zgłoszenie, wybierając warsztaty z listy. Jeden warsztat = jedno

zgłoszenie. W przypadku wyboru 3 warsztatów należy wysłać 3 zgłoszenia.

9. W przypadku gdy Korzystający chciałby skorzystać z warsztatu, który nie znajduje się na

liście, należy wybrać opcję inne i napisać swoją propozycję. Przedstawiciel Organizatora

skontaktuje się i ustali szczegóły.

10. Organizator pokrywa koszty wynagrodzenia trenera oraz materiałów warsztatowych.

11. Korzystający zapewnia salę odpowiednią do potrzeb zajęć.

http://seniorszczecin.pl/mobilny-trener/


12. Na zajęciach może przebywać liczba osób zgodna z obecnymi obostrzeniami

sanitarnymi.

13. W przypadku zajęć fitness maksymalna liczba to 15 osób, jeżeli w sali będzie możliwość

rozłożenia tylu mat.

14. Po wysłaniu zgłoszenia, z Korzystającym skontaktuje się Organizator bądź bezpośrednio

Trener w celu ustalenia terminu warsztatu i omówienia wymagań technicznych.

15. Korzystający zobowiązany jest do przestrzegania obostrzeń sanitarnych.

16. W wyjątkowych sytuacjach takich jak np. choroba trenera Organizator ma prawo

odwołać lub przełożyć zaplanowane warsztaty na inny, wspólnie ustalony termin.

17. Korzystający ma prawo do odwołania terminu uzgodnionego warsztatu nie później niż 3

dni przed datą rozpoczęcia zajęć poprzez kontakt z Organizatorem za pośrednictwem

korespondencji mailowej przesłanej na adres centrum@seniorszczecin.pl bądź telefonicznie.

18. Korzystający zobowiązany jest do przesłania zdjęć z wydarzenia, na adres:

centrum@seniorszczecin.pl. W związku z powyższym powinien posiadać odpowiednie

zgody od uczestników. Zdjęcia będą umieszczane na stronie i portalach społecznościowych

Organizatora.

19. Po zakończonych zajęciach Korzystający będą poproszeni o wypełnienie ankiety

oceniającej warsztaty.

20. W przypadku pozostania niewykorzystanych środków finansowych w sierpniu zostaną

ogłoszone dodatkowe nabory, liczyć się będzie kolejność zgłoszeń. Z dodatkowych

warsztatów będą mogły skorzystać wszystkie organizacje senioralne niezależnie od

wykorzystania limitu 3 warsztatów.

21. RODO: Administratorem danych osobowych osób do kontaktu z ramienia

Korzystającego podanych do udziału w Projekcie na formularzu zgłoszeniowym jest

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych “TWIKS” z siedzibą w

Szczecinie, W. Jagiełły 7/2, 70-260 Szczecin, NIP: 852-251-89-93. Dane osobowe będą

przetwarzane wyłącznie w celach związanych z udziałem w Projekcie oraz na zasadach
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opisanych w „obowiązku informacyjnym” przekazanym w związku ze zgłoszeniem udziału w

Projekcie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

22. Organizator zastrzega wprowadzenie zmian do Regulaminu. O wprowadzonych

zmianach Organizator poinformuje Korzystających, których zgłoszenie zostało dokonane

przed dokonaniem zmiany Regulaminu, za pośrednictwem adresu e-mail podanego w

zgłoszeniu. Dodatkowo, treść Regulaminu po zmianach zostanie umieszczona na stronie

internetowej pod adresem: http://seniorszczecin.pl/mobilny-trener/. Organizacja senioralna,

która dokonała zgłoszenia udziału w Projekcie przed wprowadzeniem zmian, jest

uprawniona do rezygnacji z udziału w Projekcie, składając stosowne oświadczenie wobec

Organizatora za pośrednictwem korespondencji mailowej przesłanej na adres

centrum@seniorszczecin.pl nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji

o zmianie.
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