
 
 
 
 
  

 
 

 

 

REGULAMIN  

VI EDYCJI KONKURSU AKTYWNI SENIORZY 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Konkurs „Aktywni Seniorzy”, zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku (zwane dalej Organizatorem), Stowarzyszenie 

Seniorów „ Starsi” oraz przez Miasto Gdańsk (zwane dalej współorganizatorami) na 

zasadach określonych w Regulaminie. 

 

Cele konkursu 

§ 2 

Celem konkursu jest nagradzanie inicjatyw, organizacji pozarządowych oraz seniorów  

i seniorek aktywnych na rzecz swojej grupy i społeczności lokalnej Gdańska. Konkurs ma 

promować działania na rzecz poprawy jakości życia gdańskich seniorów. 

 

Kategorie 

§ 3 

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób, instytucji, organizacji pozarządowych 

oraz grup nieformalnych, które chcą złożyć nominację kandydatów w następujących 

kategoriach: 

1. Aktywny Senior -osoba fizyczna w kategorii wiekowej 60+, która wyróżniła się wyjątkową 

aktywnością na rzecz społeczności miasta Gdańska. 

2. Aktywna Seniorka – osoba fizyczna w kategorii wiekowej 60+, która wyróżniła się 

wyjątkową aktywnością na rzecz społeczności miasta Gdańska. 

3. Inicjatywa senioralna – działanie lub inicjatywa nieformalna seniorów na rzecz innych 

4.Przyjazny seniorom – działanie organizacji pozarządowej, instytucji publicznej lub 

inicjatywa nieformalna skierowana na rzecz seniorów z terenu Miasta Gdańska. 

 

 

 



 
 
 
 
  

 
Zgłoszenie do Konkursu 

§ 4 

1. Zgłoszenia do konkursu może przysyłać każda osoba fizyczna, organizacja 

pozarządowa, lub instytucja publiczna. Nie można nominować swojej kandydatury. 

2. Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest poprawne wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

Wypełniony formularz można: 

- przesłać elektronicznie na adres gfs@wolontariatgdansk.pl 

- przesłać drogą pocztową (decyduje data dotarcia, nie stempla pocztowego) 

- dostarczyć osobiście  

na adres Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku ul. Pl. Solidarności 1/3.28, 

80-863 Gdańsk. We wszystkich przypadkach obowiązuje data 21 września 2018 do 

godziny 15:00. 

3. Formularz elektroniczny można pobrać ze strony internetowej 

www.wolontariatgdansk.pl, (zakładka SENIORZY) lub otrzymać w wersji papierowej 

w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku ul. Pl. Solidarności 1/3.28, 80-863 

Gdańsk. Do zgłoszenia można załączyć rekomendacje popierające kandydaturę 

zgłoszeniową (nie ma ograniczeń, co do ilości rekomendacji). 

 

Ocena zgłoszeń 

§ 5 

1. Wnioski zgłoszeniowe przesłane do Konkursu będą ocenione pod względem formalnym,  

a następnie przekazane do dalszej oceny Kapitule Konkursowej. 

2. Wnioski niekompletne i złożone po terminie uznane zostaną za niespełniające warunków 

formalnych i nie będą rozpatrywane przez Kapitułę Konkursową. 

3. Konkurs składa się z 2 etapów. W pierwszym etapie Kapituła Konkursowa wyłoni po 3 

kandydatów do danej kategorii - łącznie 12 wniosków. Z tych wniosków w drugim etapie 

kapituła wybiera 4 zwycięzców poszczególnych kategorii.  

Wyniki będą podane w dniu wręczenia nagród, który nastąpi w miesiącu październiku 2018 

roku. 

4. Formularze zgłoszeniowe oceniane są według następujących kryteriów: 

a) formalne 

 formularz został złożony w terminie zgodnym z regulaminem 

 wszystkie pola formularza zostały czytelnie wypełnione 
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b) merytoryczne 

 czytelny opis zgodny z wybraną kategorią 

 postawa, działanie lub inicjatywa służy poprawie jakości życia gdańskich seniorów 

 otwartość nominowanych na współpracę 

 wyjątkowość nominowanej kandydatury/inicjatywy 

 oddziaływanie kandydata na społeczność seniorów i społeczność lokalną Gdańska 

 

Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. W sprawach interpretacji zapisów i wymogów regulaminowych, decyzję podejmuje 

Organizator. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w dowolnym okresie 

jego trwania, ale nie później niż 7 dni do zakończenia przyjmowania wniosków 

zgłoszeniowych do Konkursu. 

3. Wręczenie nagród nastąpi w październiku 2018 r. - o szczegółach organizator poinformuje 

laureatów do 7 dni przed wydarzeniem. 

5. Kapituła Konkursowa może podjąć decyzję o przyznaniu dodatkowych wyróżnień 

w poszczególnych kategoriach. 

6. Organizator zamieszczać będzie nazwy laureatów Konkursu w materiałach promocyjnych 

dotyczących aktualnej edycji Konkursu oraz w miarę możliwości, w komunikatach 

medialnych dotyczących kolejnych edycji. 

7. Przystępując do Konkursu zgłaszający i zgłaszani wyrażają zgodę na udostępnianie 

swoich danych teleadresowych, dysponując jednocześnie prawem wglądu do swoich 

danych, prawem do ich poprawiania i usunięcia. Administratorem danych jest Regionalne 

Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Pl. Solidarności 1/3/28, 80-863 Gdańsk. Jednocześnie 

informujemy, że dane wykorzystane zostaną wyłącznie na rzecz realizacji Konkursu Aktywni 

Seniorzy. 

8. Lista zgłoszonych i zgłaszających w Konkursie może być upubliczniona przez 

Organizatora i Współorganizatorów. 

9. Organizator ma prawo do weryfikacji i potwierdzenia danych zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym. 

10. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać korzystając z adresu e-mail: 

gfs@wolontariatgdansk.pl  lub pod numerem telefonu 58 772 42 19. 

 


