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§1
„Ikigai“ – Jaoński Klub Seniora (zwany dalej „Klubem“) został utworzony i jest prowadzony
przez Fundację Przyjaźni Polsko-Japońskiej Nami (zwaną dalej „Fundacją“) w celu integracji
i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych osób starszych.
Działalność Klubu jest finansowana ze środków dotacji celowej budżetu Gminy Wrocław.
Do Klubu mogą należeć osoby, które ukończyły 55 lat.
Członkiem Klubu zostaje osoba, która wypełni, podpisze i złoży w wymaganym terminie
Deklarację Uczestnictwa w Klubie, a jej udział we właściwej turze zajęć zostanie
potwierdzony przez Fundację.
Fundacja nie może odmówić członkostwa w Klubie z przyczyn innych niż brak miejsc
we właściwej turze zajęć, albo brak minimalnej liczby 5 osób zapisanych na daną turę zajęć.
Informacje o poszczególnych turach, miejscu i terminach zajęć Klubu oraz miejscu, czasie
i sposobie zapisywania się do Klubu są umieszczane na stronie http://ikigai.fundacjanami.pl/
Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest dobrowolne i bezpłatne.
§2

Do obowiązków członków Klubu należy:
1. Przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.
2. Aktywny udział w zajęciach oraz potwierdzanie obecności na liście obecności.
3. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wobec samego siebie i innych członków Klubu oraz
osób prowadzących zajęcia.
4. Poszanowanie godności osobistej oraz kulturalne i zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami
i normami zachowanie wobec członków Klubu oraz pracowników, współpracowników,
wolontariuszy i gości Fundacji.
5. Utrzymanie w należytym porządku pomieszczeń i wyposażenia Klubu oraz korzystanie z nich
zgodnie z przeznaczeniem i programem zajęć.
6. Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach Klubu.
7. Zachowanie trzeźwości podczas uczestnictwa w zajęciach Klubu.
§3
Do praw członków Klubu należy:
1. Poszanowanie praw i godności osobistej członka Klubu.
2. Uczestnictwo w stałych zajęciach prowadzonych w ramach Klubu.
3. Uczestnictwo w innych działaniach podejmowanych przez Klub.
4. Korzystanie z wyposażenia Klubu zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Udział w innych ogólnodostępnych wydarzeniach organizowanych przez Fundację.
6. Uzyskanie pełnej informacji o działalności Klubu.
§4
Członkostwo w Klubie wygasa z chwilą:
1. Rezygnacji z zajęć w Klubie wyrażonej w formie pisemnej.
2. Zaniechania uczestnictwa w zajęciach Klubu.
3. Skreślenia z listy członków w wyniku działania na szkodę Klubu lub nieprzestrzeganie
regulaminu Klubu.
4. Skreślenia z listy uczestników może dokonać prezes Fundacji na wniosek instruktorów zajęć.
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