Zapisz
się
do
‘AS-a’.
Zapomnisz o nudzie!
Osoby, które chcą dołączyć do grona członków Stowarzyszenia
Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS, już mogą
zapisywać się w siedzibie biura przy ulicy Obrońców Płocka
1920 lokal 20.
Zapisy przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach
od 10:00 do 16:00. Na miejscu można wypełnić deklarację
członkowską, dokonać opłaty za legitymację, uzyskać
informacje dotyczące działalności naszego Stowarzyszenia.
Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba powyżej 55
roku życia z Płocka i powiatu płockiego. Seniorzy zapisujący
się do Stowarzyszenia ponoszą jednorazową opłatę za wydanie
legitymacji w wysokości 15 zł. Legitymacje będą gotowe do
odbioru w ciągu 2 tygodni od chwili złożenia deklaracji.
Szczegółowe informacje dotyczące zapisów zamieszczone są na
stronie Aktywny Senior oraz pod numerem telefonu: 792 187
228.
Członkowie Stowarzyszenia korzystają z szerokiego pakietu
korzyści i rabatów przygotowanych dla członków AS, w tym z
50 proc. rabatu na obiady, które mogą zakupić w Restauracji
„Gary Babci Krysi” w cenie 7 zł.
Stowarzyszenie zapewnia swoim członkom także szeroki zakres
pomocy i wsparcia:
– zakup obiadów w restauracji Gary Babci Krysi w Płocku w
cenie 7 zł ,
– dofinansowanie przy zakupie leków,
– dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
– wsparcie rzeczowe,
– wsparcie finansowe,
Dla członków Stowarzyszenia organizowane są również imprezy

integracyjne, wyjazdy turystyczne, spotkania muzycznie,
wieczorki literackie.
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS w
Mławie działa od 2015 roku. 30 marca odbędzie się uroczyste
otwarcie płockiej filii Stowarzyszenia. Siedziba
Stowarzyszenia AS w Płocku mieści się przy ul. Obrońców
Płocka 1920 lok. 20. Zarząd zaprasza mieszkańców Płocka i
wszystkie osoby ceniące wspaniałą rodziną atmosferę, domowe
jedzenie do korzystania z naszej oferty. W naszym mieście
będzie funkcjonowała Restauracja Gary Babci Krysi i sale
zajęciowe Centrum Aktywnego Seniora.
Na potrzeby działalności Stowarzyszenia zaadaptowany jest
lokal o powierzchni 470 metrów kw. Kapitalny remont lokalu
wynajmowanego od Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej w całości wykonany zostanie ze
środków własnych Stowarzyszenia. Koszty adaptacji lokalu
wyniosą ponad 300 tys złotych.
Polecamy: Helpik i Gary Babci Krysi ruszają na podbój serc
płocczan. “AS” wkrótce w naszym mieście

