
 

 
Wzór zgłoszenia  

„Miejsce Przyjazne Seniorom” 
II Edycja 2017 

 
 
 

 
I. DANE NOMINOWANEGO MIEJSCA 

Kategoria  
(prosimy zaznaczyć wybraną) 

 Firma 
 Organizacja pozarządowa 
 Instytucja publiczna 

 

Nazwa miejsca  
 (miejsca, instytucji, lokalu) 

 

Adres 
 (ulica i numer, kod i 
miejscowość) 

 

Imię i nazwisko 
Właściciela/Zarządcy, funkcja 

 

Czy Właściciel wyraził zgodę? 
(pole wymagane) 

 

Telefon Właściciela/Zarządcy 
do potwierdzenia zgody 
zgłoszenia 

 

 
  



 

 
II. UZASADNIENIE – SPEŁNIENIE KRYTERIÓW 

Prosimy o wybór kryteriów oraz wpisanie uzasadnienia 

Zaznacz Kryteria 
 

Przy zaznaczonych kryteriach prosimy 
opisać, w jaki sposób miejsce spełnia dane 
kryterium.   
(Docelowo informacje te mogą znaleźć się w 
poradniku dla seniorów z listą certyfikowanych Miejsc 
oraz opisem, dlaczego warto aby senior je odwiedził) 

 Ułatwienie dostępu do 
informacji  
(np. pomocna i szybka obsługa, 
rzetelna i pełna informacja, 
pierwszeństwo, 
napisy/instrukcje/dokumenty 
dostosowanie dla osób 
słabowidzących np. duże litery). 

 

 

 Bezpieczeństwo i dostępność 
techniczna   
(np. dostosowanie infrastruktury w 
tym: dostęp do toalety, 
winda/podjazdy/miejsce na 
parterze/mało schodów; 
oświetlenie; dużo miejsca; 
dostosowane wyposażenie np. 
umeblowanie; dogodny dojazd do 
miejsca). 

 

 Atmosfera serdeczności i 
zrozumienia potrzeb  
(np. spokój, cierpliwość, 
otwartość/przychylność przyjaźnie 
przekazywana informacja). 

 



 

 Możliwość rozwoju 
aktywności  
(np. przestrzeń do integracji, 
przestrzeń do samorozwoju, 
wsparcie 
animatorów/instruktorów, oferta 
kultury/sportu/rekreacji). 

 

 Specjalna oferta handlowa (np. 
zniżki/ulgi, określone dni z 
preferencjami usług dla seniorów, 
specjalna oferta usług lub 
towarów) 

 

 Co dodatkowo wyróżnia 
zgłoszone miejsce? 
Co jest wyjątkowo ważne, albo nie 
znalazło się w powyższych 
kryteriach? 

 

 Gdzie można znaleźć 
informacje potwierdzające 
powyższe dane?   
(np. link w Internecie, dokument z 
ofertą, ulotka) 

 

 



 

 
I. DANE ZGŁASZAJĄCEGO 

Nazwa 
(np. instytucji, firmy, 
organizacji, grupy 
senioralnej)  

 

Imię i nazwisko   

Telefon  

E-mail  

Funkcja  

  

 
Niniejszym potwierdzam, prawdziwość zamieszczonych danych. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb projektu 
„Aktywni Seniorzy z Powiatu Grójeckiego” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o 
Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
Niniejszym potwierdzam, prawdziwość zamieszczonych danych 
 
 
 
Podpis …………………………………………………………………… 
 
 
Pieczęć (jeśli dotyczy) ……………………………………………… 


