REGULAMIN Akcji
"Miejsca Przyjazne Seniorom"
Wstęp
Celem akcji jest wyłonienie miejsc przyjaznych seniorom, oferujących zniżki, ulgi i rabaty dla osób
starszych, które ukończyły 60 rok życia, aktywizacja osób starszych oraz promowanie miejsc
przyjaznych seniorom.
Organizatorem akcji "Miejsca Przyjazne Seniorom" jest Stowarzyszenie HORYZONT, z siedzibą
przy ul. Jaracza 9, 76-200 Słupsk.
Współorganizatorem akcji jest Słupska Rada Seniorów – organ doradczy, konsultacyjny
i inicjatywny wobec Rady Miejskiej w Słupsku i Prezydenta Miasta Słupska.
Osoba starsza w rozumieniu niniejszego regulaminu to osoba, która ukończyła 60 rok życia.
Partner akcji w rozumieniu niniejszego regulaminu to podmiot (organizacja, firma, instytucja,
przedsiębiorstwo), który przygotuje specjalną lub dostosuje już istniejącą ofertę promocyjną
na swoje produkty i/lub usługi dla osób starszych, w których osoby są godnie traktowane
i obsługiwane.
I. Postanowienia Ogólne
1. Akcja "Miejsca Przyjazne Seniorom" jest zadaniem publicznym działającym tylko
i wyłącznie w punktach Partnerów, którzy przystąpili do powyższej akcji.
2. Podmioty przystępujące do akcji odpowiadające na potrzeby starszych mieszkańców,
poprzez oferowanie produktów, usług ze zniżkami specjalnie skierowanymi do osób
starszych otrzymują tytuł „Miejsce Przyjazne Seniorom”.
3. Podmioty przystępujące do akcji Miejsca Przyjazne Seniorom, które oferują osobom
starszym rabaty, promocje na produkty i/lub oferowane usługi a złożą ofertę w terminie do
30 maja 2018 roku zostaną ujęte w informatorze pn. Miejsca Przyjazne Seniorom.
Publikacja 2018 powstanie z oferty certyfikowanych podmiotów, zostanie wydana w formie
papierowej w nakładzie 700 egzemplarzy jak również w formie elektronicznej,
zamieszczonej na stronach internetowych organizatorów. Kolejne publikacje aktualizacyjne
zostaną wydane w miarę posiadanych przez organizatorów akcji środków finansowych.
4. Podmiotom, które przystąpiły do akcji Miejsca Przyjazne Seniorom zostaną wręczone
certyfikaty o uzyskaniu tytułu Miejsce Przyjazne Seniorom w czasie Gali podsumowującej,
która odbędzie się w drugiej połowie czerwca 2018 roku. Po tym terminie certyfikaty
nowym podmiotom przystępującym do akcji, będą wręczane w czasie organizowanych na
terenie Słupska oficjalnych spotkań, konferencji skierowanych do osób starszych.
5. Warunkiem korzystania przez osoby starsze z ulg, promocji przygotowanych przez
podmioty wyłonione w akcji jest okazanie dokumentu tożsamości, potwierdzającego
ukończenie 60 roku w przypadku braku adresu w dowodzie osobistym przez okazanie
innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania w Słupsku.
II. Partnerzy Projektu – warunki uczestnictwa

1. Partnerem akcji "Miejsca Przyjazne Seniorom” może zostać każdy podmiot (organizacja,
instytucja, przedsiębiorstwo), które przygotuje specjalną lub dostosuje już istniejącą ofertę
dla Seniorów. Oferta ta może dotyczyć:
• zniżek na usługi/produkty,
• bezpłatnych wejść/usług na wybrane produkty/usługi
• innych promocji
2. Z udziału w akcji wyłączone są podmioty, które statutowo podejmują działania na rzecz
seniorów lub zostały powołane w celu podejmowania takich działań.
Warunkiem udziału w akcji "Miejsca Przyjazne Seniorom” jest wypełnienie i przesłanie
zgłoszenia Deklaracji Partnerskiej (w przypadku wysyłki zgłoszenia drogą elektroniczną,
dokumenty powinny być najpierw podpisane a następnie zeskanowane oraz dołączona
wersja edytowalna tekstu zgłoszeniowego oraz logo), która stanowi załącznik nr 1
niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie należy przesłać do Organizatora e-mailem na adres
internetowy mps@horyzont.slupsk.pl, osobiście lub pocztą na adres:
Stowarzyszenie HORYZONT
ul. Jaracza 9,
76-200 Słupsk
z dopiskiem:
"Miejsca Przyjazne Seniorom"
3. Przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego zgłoszenia jest równoznaczne
z zawarciem umowy dwustronnie zobowiązującej.
4. Nadesłane zgłoszenia wraz z załącznikami stają się własnością Organizatora akcji.
5. Status Partnera w akcji "Miejsca Przyjazne Seniorom", dla wyłonionych podmiotów, jest
bezpłatny i nieograniczony czasowo.
6. Partnerzy mogą przystępować i rezygnować z akcji w każdym czasie.
7. Informacje o wszystkich partnerach uczestniczących w programie są udostępniane na stronie
internetowej Organizatora akcji www.horyzont.slupsk.pl. oraz Współorganizatora Słupskiej
Rady Seniorów na stronie internetowej www.um.slupsk.pl w zakładce SENIORZY.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania treści oferty partnerów akcji (w tym
dokonywania w nich skrótów i zmian redakcyjnych) zawartych w nadesłanych
zgłoszeniach, celem promocji i upowszechnianiu oferty Miejsc Przyjaznych Seniorom.
9. Każdy Partner akcji "Miejsca Przyjazne Seniorom” otrzymuje od Organizatora certyfikat
i naklejkę informującą o uzyskaniem przez podmiot tytułu "Miejsce Przyjazne Seniorom"
i uczestniczeniu w akcji. Partner jest zobowiązany do umieszczenia tej informacji
w widocznym miejscu w siedzibie Partnera oraz na stronie internetowej.
10. Regulamin wraz z w/w załącznikiem do pobrania w wersji elektronicznej dostępne są na
stronach internetowych Organizatorów: www.horyzont.slupsk.pl, www.um.slupsk.pl
zakładka SENIORZY
III. Utrata statusu Partnera Projektu "Miejsca Przyjazne Seniorom”.
1. Organizator może wykluczyć Partnera z Projektu "Miejsca Przyjazne Seniorom” ze
skutkiem natychmiastowym:
a) jeżeli Partner nie przestrzega niniejszego Regulaminu Projektu,
b) jeżeli Partner podał się za inny podmiot wobec Organizatora,
c) jeżeli Partner nie wywiązuje się z zdeklarowanych zobowiązań (nie udzielania
zniżek/rabatów, czy promocji) dla seniorów z terenu Miasta Słupska.

2. Uczestnictwo w Projekcie wygasa w przypadku likwidacji działalności Partnera, o czym
Partner jest zobowiązany pisemnie zawiadomić organizatora akcji.
3. Partner może zrezygnować z uczestnictwa w akcji w każdym czasie, poprzez złożenie
Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie.
4. Partner Projektu po rezygnacji z uczestnictwa nie może się posługiwać żadnymi materiałami
związanymi z akcją. Jest zobowiązany do usunięcia wszelkich oznaczeń
promujących akcję „Miejsca Przyjazne Seniorom”.
IV. Zakończenie Projektu akcja „Miejsca Przyjazne Seniorom”
1. Organizator akcji "Miejsca Przyjazne Seniorom" zastrzega sobie prawo zawieszenia lub
zakończenia Projektu "Miejsca Przyjazne Seniorom”.
2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Projektu, Organizator zobowiązany jest do
umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności „Miejsca Przyjazne
Seniorom”na stronie internetowej organizatora akcji www.horyzont.slupsk.pl oraz
Współorganizatora Słupska Rada Seniorów www.um.slupsk.pl w zakładce SENIORZY.
V. Zmiany Regulaminu Akcji.
1. Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
w każdym momencie.
2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w punkcie
nr 1, Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Projektu
akcji na stronach www.horyzont.slupsk.pl oraz Współorganizatora Słupskiej Rady Seniorów
www.um.slupsk.pl w zakładce SENIORZY.
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