Regulamin
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady projektu "Miejsca przyjazne seniorom".
2. Projekt realizowany jest przez Wrocławskie Centrum Rozwoju

Społecznego - Wrocławskie

Centrum Seniora, zwanego dalej "Organizatorem" i stanowi własność WCRS w rozumieniu Ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych .
3. Celem projektu jest znalezienie na terenie Polski miejsc przyjaznych seniorom, zwłaszcza kawiarni,
sklepów, aptek, instytucji kulturalnych, użyteczności publicznej, gdzie seniorzy mogą czuć się
swobodnie i są zawsze mile widziani.
4. Akcja skierowana jest do wszystkich instytucji zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu „Miejsca
przyjaznego seniorom", zwanego dalej Certyfikatem.
§2 Przebieg projektu
1.

Warunkiem

uzyskania

Certyfikatu

jest

Zgłoszenie

kandydatury

na

adres

mailowy

centrum.seniora@gmail.com lub osobiście do siedziby Organizatora na pl. Dominikański 6, pok.12.
2. Zgłoszenia mogą składać:
- instytucje, które uważają, że spełniają kryteria niniejszego regulaminu, zawarte w §2, ust.3
- osoby fizyczne, które znają instytucje spełniające kryteria zawarte w §2, ust.3, Zgłoszenie może
zostać dokonane przez minimum piętnastoosobową grupę osób.
3. Aby uzyskać Certyfikat instytucja musi spełniać następujące kryteria:
- być otwarta i przyjazna dla seniorów,
- posiadać ofertę dla seniorów
- dysponować specjalnymi zniżkami i rabatami dla seniorów,
- świadczyć specjalnie usługi prosenioralne,
- posiadać produkty przeznaczone specjalnie dla seniorów.

4. W przypadku gdy o tytuł Miejsca Przyjaznego Seniorom stara się instytucja spoza obszaru miasta
Wrocław, warunkiem przyznania certyfikatu jest oprócz spełnienia podstawowych kryteriów,
przyłączenie się do programu Wrocławska Karta Seniora .
5. Zgłoszenie wymaga:
- podania imienia i nazwiska uczestnika,
- podanie adresu korespondencyjnego uczestnika,
- wskazanie miejsca, które uważane jest za "Miejsce przyjazne seniorom",
- uzasadnienia merytorycznego wybranej kandydatury.
6. Miejsca, które uzyskają Certyfikat:
- zostaną umieszczone na mapie "Miejsc przyjaznych seniorom", która zostanie wydana specjalnie
przez Organizatora,
- zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora,
- zostaną opisane w prasie wraz z dokładnym wskazaniem ich adresu i oferty dla seniorów,
- zostanie przyznany im specjalny certyfikat i znak "Miejsca przyjaznego seniorom".
7. Certyfikat i znak przyznawać będzie specjalnie do tego celu powołana Komisja składająca się z 3
osób.
8. W skład komisji wchodzić będzie:
- przedstawiciel seniorów,
- dwóch pracowników wyznaczonych przez Organizatora,
9. Rozpatrzenie Zgłoszenia następuje w ciągu pięciu tygodni od dnia złożenia Zgłoszenia.
10. Wybór miejsca przyjaznego seniorom poprzedzony może być wizytacją zgłoszonego miejsca.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do ponownej wizytacji wybranego miejsca po upływie pół roku
od dnia nadania certyfikatu w celu zweryfikowania czy w dalszym ciągu spełnia ono kryteria zawarte
w §2, ust.3
12. Komisja ponadto opracuje dziesięć kryteriów najczęściej pojawiających się w uzasadnieniu
zgłoszenia, na podstawie, których będzie punktowała dane miejsce w skali od 1 do 10.

§3 Postanowienia końcowe
1. Regulamin projektu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora na placu Dominikańskim 6,
pok. 12
2. Wszelkie dodatkowe pytania odnośnie projektu należy kierować na adres mailowy
centrum.seniora@gmail.com, albo pod numer telefonu 71 77 24 913.

