
 
 

Regulamin projektu „Łódzkie Senioralia” 
 

1. Organizatorem projektu Łódzkie Senioralia, zwanego dalej „Projektem” jest Wydział 

Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu 

Miasta Łodzi, zwany dalej „Organizatorem”. Koordynatorem Projektu jest Oddział ds. 

Polityki Senioralnej Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych: ul. Zachodnia 47, pokój 132, 

tel.: 42 638 47 30.  

 

2. Łódzkie Senioralia to dwutygodniowy cykl wydarzeń dla seniorów organizowany raz  

w roku w maju przez Urząd Miasta Łodzi we współpracy z Partnerami.  

 

3. Celem Projektu jest zachęcenie osób 60+ do aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy, 

rozwijania pasji, a także wskazanie miejsc, w których mogą rozwijać swój potencjał. 

 

4. Partnerami Projektu mogą zostać łódzkie organizacje pozarządowe, miejskie jednostki 

organizacyjne i  miejskie osoby prawne, instytucje oraz grupy nieformalne.  

 

5. W organizację Łódzkich Senioraliów mogą włączać się firmy oferujące zniżki i usługi  

w ramach Programu  Miejska Karta Seniora oraz Pakietu Seniora w ramach Karty 

Łodzianina. Powyższe firmy mogą zgłaszać nieodpłatne wydarzenia w ramach Projektu 

oraz przystąpić do „Akcji 50% Zniżki”.  

 

6. Zgłoszenie wydarzeń w ramach Łódzkich Senioraliów następuje za pośrednictwem 

formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

Formularz zawierający szczegółowy opis wydarzenia w wersji elektronicznej (edytowalnej 

- plik Word) należy wysyłać na adres: dlaseniorow@uml.lodz.pl  w terminie wyznaczonym 

przez Koordynatora Projektu. Do wiadomości należy dołączyć logotyp podmiotu 

zgłaszającego w wersji wektorowej (w krzywych) lub plik PNG. Po uzyskaniu akceptacji 

zgłoszenia na ww. adres należy przesłać skan formularza podpisanego przez osobę 

reprezentującą podmiot lub grupę nieformalną.   

 

7. Zgłoszenie oferty w ramach „Akcji 50% Zniżki” stanowiącej integralną cześć Projektu 

następuje za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. Formularz zawierający szczegóły oferty w wersji elektronicznej 

(edytowalnej - plik Word) należy wysyłać na adres: dlaseniorow@uml.lodz.pl  w terminie 

wyznaczonym przez Koordynatora projektu.  Do wiadomości należy dołączyć logotyp 

podmiotu zgłaszającego w wersji wektorowej (w krzywych) lub plik PNG. Po uzyskaniu 

akceptacji zgłoszenia na ww. adres należy przesłać skan formularza podpisanego przez 

osobę reprezentującą podmiot. 

 

8. Podmioty wymienione w ust. 4 i 5 oraz grupy nieformalne  mogą włączyć się w realizację 

Inauguracji Łódzkich Senioraliów poprzez zgłoszenie oferty wystawienniczej lub/i występu 

lub pokazu na scenie. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Inauguracji danej edycji Łódzkich 

Senioraliów następuje za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych, które stanowią 

załącznik nr 3 i 4  do niniejszego Regulaminu. Formularz zawierający szczegółowy opis 

występu/ prezentacji lub/i oferty prezentowanej na stoisku należy wysyłać w wersji 

elektronicznej (edytowalnej - plik Word) na adres: dlaseniorow@uml.lodz.pl  w terminie 

wyznaczonym przez Koordynatora Projektu.  
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9. Partnerzy Projektu zobowiązani są do zgłaszania wszelkich zmian w zgłoszonych 

wydarzeniach, działaniach i/ lub ofertach w terminie wyznaczonym przez Koordynatora 

Projektu.  

 

10. Partnerzy Projektu zobowiązują się do rozpoczęcia zapisów na spotkania z ograniczoną 

liczbą uczestników od daty publikacji Informatora „Łódzkie Senioralia” w wersji 

elektronicznej na stronie www.uml.lodz.pl/seniorzy.  

 

11. Udział w wydarzeniach zgłaszanych przez organizacje pozarządowe, miejskie jednostki 

organizacyjne i miejskie osoby prawne, instytucje oraz grupy nieformalne powinien być 

nieodpłatny. Dopuszcza się pobieranie opłat za udział w wydarzeniach wymagających 

zakupu materiałów warsztatowych.  

 

12. W ramach „Akcji 50% Zniżki” firmy oferujące zniżki i usługi w ramach Programu  Miejska 

Karta Seniora oraz Pakietu Seniora w ramach Karty Łodzianina udzielają 50% zniżki na 

wszystkie lub wybrane usługi oferowane w ramach ww. programów. Partnerzy, którzy 

zgłoszą swój udział w akcji, zobowiązani są do honorowania zniżki na zgłoszone usługi 

przez cały okres trwania Łódzkich Senioraliów.  

 

13. Partnerzy Projektu ponoszą koszty realizacji wydarzeń i działań zgłoszonych w ramach 

Łódzkich Senioraliów we własnym zakresie. 

 

14. Organizator zapewnia Partnerom Projektu nieodpłatną promocję poprzez zamieszczenie 

zgłoszonych przez nich wydarzeń i/lub ofert w ramach „Akcji 50% Zniżki” oraz logotypów  

w Informatorze Łódzkie Senioralia - publikacji zawierającej pełną ofertę danej edycji 

Łódzkich Senioraliów, dystrybuowanej w formie insertu do lokalnej gazety oraz  

w miejscach najczęściej uczęszczanych przez seniorów tj.: punkty informacji Urzędu 

Miasta Łodzi, Centra Zdrowego i Aktywnego Seniora, Dzielnicowe Centra Aktywnego 

Seniora, Miejskie Centra Medyczne. Informator udostępniany jest również w formie 

elektronicznej na portalu miejskim:  www.uml.lodz.pl/seniorzy .  

 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji oraz skracania treści przeznaczonych  

do publikacji. O akceptacji lub odrzuceniu treści przesyłanych w formularzach podmioty 

zgłaszające będą informowane drogą mailową.  

 

16. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za treści zgłaszane przez Partnerów Projektu.   

 

17. Organizator  uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu  

w każdym momencie. 

 

18. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Organizator każdorazowo 

udostępnia ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej 

www.uml.lodz.pl/seniorzy  oraz w wersji papierowej do wglądu w Wydziale Zdrowia  

i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta 

Łodzi. 
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