
 

 

 

 

Regulamin Konkursu "Srebrne Serce" 

organizowanego w ramach projektu 

 pn. „Srebrna Sieć” 

 

 

 
§1 

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

 

1. Organizatorami Konkursu pod nazwą „Srebrne Serce” jest  Rada Seniorów Gminy 

Główczyce z  powołanym w ramach projektu Srebrna Sieć Opiekunem Wolontariatu. 

2. Celem Konkursu jest promowanie aktywności seniorów i zaangażowania społecznego 

osób starszych – najbardziej aktywnych seniorów w gminie, działających na rzecz środowiska i 

pobudzania innych seniorów do działań. 

3. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby będące mieszkańcami Gminy Główczyce, które 

urodziły się nie później niż 04.07.1959 r. podejmujące działania na rzecz społeczności lokalnej. 

4. Konkurs rozpoczyna się 04 lipca 2019 roku. Termin składania Formularzy zgłoszeniowych 

upływa 16 sierpnia 2019 roku o godzinie 15:30. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas Senioralnego Srebrnego Pikniku w dniu 24 

sierpnia 2019 r. 

6. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Srebrna Sieć”, współfinansowanego                                 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku 

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. ( t.j. Dz. U. z  2017 r. poz. 880 ze zm). 

 

 



 

 

§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Uczestnikiem  Konkursu  - kandydatem jest na Najbardziej Aktywnego Seniora – jest 

każdy mieszkaniec gminy powyżej 60 roku życia, posiadający obywatelstwo polskie.   

2. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje i orzeka o jego wynikach Kapituła 

Konkursu powołana przez Radę Seniorów Gminy Główczyce. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wypełnienie i złożenie do siedziby 

Ośrodka Pomocy Społecznej p. nr 5 w Główczycach ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce       w 

terminie do 16 sierpnia 2019 r. czytelnie wypełnionych załączników stanowiących integralną 

część niniejszego Regulaminu :       

Zał. Nr 1 – Formularz zgłoszeniowy z danymi kandydata  i z krótkim uzasadnieniem 

kandydatury, 

Zał. Nr 2 -  Zgoda kandydata na udział w Konkursie, 

Zał. Nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata. 

4. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są jednostki samorządu terytorialnego, sołtysi, 

radni, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, pełnoletnie osoby prywatne , 

stowarzyszenia , KGW itp. 

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu i zasad Konkursu rozstrzyga Organizator. 

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

§3 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. (Zgodnie z art.6 RODO - 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych) 

 

§4 



 

 

KONKURS – KRYTERIA WYBORU KANDYDATA 

 

1. Głównym kryterium ocen dokonywanych przez kapitułę weryfikacyjną są: 

 osiągnięcia Kandydata na Najbardziej Aktywnego Seniora w obszarze działań na rzecz 

swojej społeczności, 

 wyróżniająca się postawa społeczna , 

 wpływ na poprawę jakości życia seniorów w naszej gminie, 

 inicjowanie działań na rzecz lokalnej społeczności, 

 współpraca z władzami gminy, jednostkami samorządowymi, stowarzyszeniami               

w gminie itp. 

1. Kapituła konkursu składa się z członków powołanych przez Organizatorów: 

 Przedstawiciel Urzędu Gminy Główczyce, 

 Kierownik  OPS w Główczycach, 

 dwóch Członków Rady Senioralnej, 

 Dyrektor GOK. 

      3.  Kapituła Konkursowa wyłoni zwycięzców na podstawie  Karty oceny formalnej i merytorycznej   

w konkursie „ Srebrne Serce”  stanowiącej załącznik Nr 4 do Regulaminu . 

§5 

NAGRODY 

 

1. Komisja konkursowa przyzna nagrody dla laureatów konkursu: 

  1 miejsce - nagroda rzeczowa oraz statuetka,   

  2 miejsce – nagroda rzeczowa oraz statuetka, 

  3 miejsce – nagroda rzeczowa oraz statuetka. 

1. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

 



 

 

§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

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

swoich danych teleadresowych, dysponując jednocześnie prawem wglądu do swoich danych i 

prawem do ich poprawiania oraz wyrażają zgodę na upublicznianie swojego wizerunku. 

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

4. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

5. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu można uzyskać u członka Rady Senioralnej  

u pani Marii Zawiślak tel 504 521 602 i Opiekuna Wolontariatu pod numerem telefonu (59) 811 

60 15 lub w siedzibie OPS.    

 


