
REGULAMIN PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I MATERIAŁÓW DO TYTKI SENIORA 

 

I. Idea i cel: 

 

Tytka Seniora to 4-stronicowy dodatek do miesięcznika „Senioralny Poznań”, redagowanego 

przez Miejskie Wydawnictwo Posnania.  Miesięcznik „Senioralny Poznań” wydawany jest w 

nakładzie 20 tys. i dostępny jest m.in. w Centrum Inicjatyw Senioralnych, Centrum Informacji 

Kulturalnej, Centrum Kultury „Zamek”, Informacji Turystycznej na Starym Rynku i Dworcu 

Głównym oraz w innych jednostkach i instytucjach miejskich. W wersji elektronicznej Tytka 

Seniora dostępna jest również m.in. na stronie Centrum Inicjatyw Senioralnych: 

www.centrumis.pl.  

 

W Tytce Seniora publikowane są informacje na temat wydarzeń, wykładów, warsztatów, 

wycieczek, promocji oraz inicjatyw dedykowanych poznańskim seniorom.   

 

II. Warunki uczestnictwa: 

 

1. W miesiącu poprzedzającym wydanie kolejnego numeru Tytki Seniora Centrum 

Inicjatyw Senioralnych kieruje drogą mailową zaproszenie do udziału w Tytce do 

wszystkich potencjalnych partnerów Tytki Seniora, w którym znajdują się  

szczegółowe informacje na temat sposobów i terminów przekazywania materiałów 

do konkretnego wydania Tytki Seniora. Partnerzy zainteresowani współpracą 

zobowiązani są do zadeklarowania chęci udziału.  

2. Informacje, które mają zostać opublikowane w Tytce Seniora, muszą dotyczyć 

wydarzeń oraz inicjatyw dedykowanych seniorom.  

3. Informacje oraz materiały należy przekazać w określonym terminie – do 

wyznaczonego przez Centrum Inicjatyw Senioralnych dnia w miesiącu (termin ten 

może być różny w każdym miesiącu).  

4. Partnerzy Tytki mogą zostać również zobowiązani do przekazania w określonym 

terminie dodatkowych materiałów graficznych (np. grafik lub zdjęć) oraz wskazanej 

przez Centrum Inicjatyw Senioralnych puli ulotek zawierających informacje na temat 

oferty planowanej do opublikowania na łamach Tytki Seniora. 

5. Centrum Inicjatyw Senioralnych zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesyłanych 

informacji oraz edycji (skracania, selekcji) publikowanych treści w Tytce Seniora lub 

odmowy do publikacji.  

III. Postanowienia końcowe  

 

1. Regulamin Tytki Seniora wprowadzony przez Dyrektora Centrum Inicjatyw Senioralnych 

obowiązuje od grudnia 2019 r. 

http://www.centrumis.pl/


2. Regulamin Tytki Seniora dostępny jest w Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz na stronie 

internetowej www.centrumis.pl w zakładce „Tytka Seniora”.  

3. Szczegółowe informacje na temat Tytki Seniora można uzyskać u koordynatora projektu 

pod numerem tel.: 61 847 21 11. 
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