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REGULAMIN KONKURSU „SENIOR Z PASJĄ” 
 

 ORGANIZATOR KONKURSU 
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Internationaler Bund Polska. 

2. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Seniorzy pełni pasji” współfinansowanego z Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz Aktywizacji Społecznej 

Osób Starszych. 

3. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników konkursu oraz kapitułę konkursową. 

 
 CELE KONKURSU 
1. Głównym celem konkursu jest integracja środowisk senioralnych oraz promocja ich społecznej  

i wolontarystycznej działalności jak również promocja działalności instytucji i organizacji na rzecz 

seniorów. 

 
 MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU 
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Gali „Senior z pasją”. Termin gali zostanie podany we 

wrześniu. 

  
 KATEGORIE KONKURSOWE: 

Kandydatów do konkursu można zgłaszać w 5 kategoriach konkursowych. 
 
KATEGORIA: przyjaciel seniorów 

* w kategorii może wziąć udział za równo osoba fizyczna (niebędąca w wieku senioralnym) jak 

również instytucja (działająca na rzecz seniorów w Tychach). 

 

KATEGORIA: wolontariusz senior 

*w kategorii może wziąć udział tylko osoba fizyczna (będąca w wieku senioralnym), kandydatów do 

tej kategorii zgłaszają wyłącznie organizacje bądź instytucje. 

 

KATEGORIA: senior z pasją (rozwój pasji indywidualnych) 

*w kategorii mogą startować seniorzy, którzy posiadają swoją indywidualne hobby, dzielą się nim  

z innymi i inspirują swoim hobby, szczególnie młodych, ale i również seniorów. 

 

KATEGORIA: inicjatywa senioralna 

* w kategorii mogą brać udział grupy osób oraz osoby indywidualne inicjatywa dotyczy zarówno tych 

przedsięwzięć, które zostały przygotowane przez seniorów jak również tych przygotowanych dla 

seniorów. 

 

KATEGORIA: społecznik roku 

* w tej kategorii kandydat-senior będzie oceniany za swoją bezinteresowną działalność dla dobra 

mieszkańców Tychów w roku 2016/2017. 
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 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 
1. Uczestnikiem konkursu może być każdy senior (wiek 60+), mieszkający na terenie Tychów, który 

działa na rzecz społeczności tyskiej. W kategorii „Przyjaciel seniorów” dopuszcza się zgłoszenie 

kandydata niebędącego w wieku senioralnym. 

2. Uczestnikiem konkursu może być instytucja lub organizacja, która działa na rzecz seniorów  

w Tychach. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie danego seniora jest poparcie jego kandydatury przez 5 osób 

mieszkających na terenie Tychów (punkt nie dotyczy wolontariuszy wskazywanych przez organizacje 

lub instytucje). 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie danej organizacji bądź instytucji jest poparcie ich kandydatury 

przez 5 osób mieszkających na terenie Tychów (niebędących pracownikami, czy wolontariuszami 

danej organizacji bądź instytucji). 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie w całości wszystkich postanowień 

niniejszego regulaminu. 

 
 ZGŁASZANIE KANDYDATÓW: 
1. Zgłoszenie do konkursu może przysłać każda osoba fizyczna, organizacja pozarządowa lub instytucja 

publiczna.  

2. Organizacja, bądź instytucja może zgłosić dowolną ilość kandydatów do konkursu. 

3. Nie można samemu zgłaszać swojej kandydatury. 

4. Organizacja bądź instytucja nie może zgłaszać swojej kandydatury. 

5. Organizator konkursu nie może zgłaszać swoich kandydatów. 

6. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie: 

- na stronie internetowej: http://www.ib-polska.pl/ 

- w papierowej wersji w:  

 FUNDACJI IB POLSKA, ul. Edukacji 11  

 Urzędzie Miasta Tychy, ul. Niepodległości 49 

 Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Tychy, ul. Budowlanych 59  

 Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Tychy „Balbina Centrum”, ul. Barona 30 

 Miejskiej Bibliotece Publicznej (budynek Mediateki), al. Piłsudskiego 16 

 

7. Wypełniony poprawnie formularz można: 

- składać do siedziby organizatora: Klub Seniora Platyna, ul. Edukacji 11 w Tychach, w godzinach 8-16 

od poniedziałku do piątku 

- wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: seniorzy.ib@gmail.com (zeskanowany formularz) 

- wysyłać za pomocą tradycyjnej poczty na adres:  

Fundacja Internatioanaler Bund Polska, 

ul. Edukacji 11, 43-100 Tychy 

z dopiskiem KONKURS „SENIOR Z PASJĄ” 

mailto:seniorzy.ib@gmail.com
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- wrzucić do urny w punktach konkursowych:  

 Urząd Miasta Tychy, ul. Niepodległości 49 

 Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Tychy ul. Budowlanych 59  

 Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Tychy „Balbina Centrum”, ul. Barona 30 

 Miejska Biblioteka Publiczna (budynek Mediateki), al. Piłsudskiego 16 

 
 KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW: 
1. Ocenie będzie podlegało: 

- odpowiednio wypełniony wniosek, zgodnie ze wzorem, 

- spełnienie warunków formalnych, 

- ocena osiągnięć danego kandydata, 

- zgodność osiągnięć z daną kategorią. 

2. Kandydatów będzie oceniać kapituła powołana przez organizatora. 

 
 TRYB ZGŁOSZEŃ 
1. Formularze można składać od 21 sierpnia 2017r. do 30 września 2017r. Formularze nadesłane po 30 

września nie będą uwzględniane (w przypadku tradycyjnej poczty o przyjęciu wniosku decyduje data 

stempla pocztowego). 

 
 KAPITUŁA KONKURSOWA: 
1. Kapituła składa się z 5 członków. 
2. Kapituła ma prawo do nie wskazywania laureata danej kategorii. 
3. Kapituła może przyznać dodatkowe wyróżnienia. 
4. W przypadku równej ilości głosów członków kapituły ostateczny werdykt należy do 

przewodniczącego kapituły. 
5. Zdanie kapituły jest ostateczne. 

 
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora konkursu. 

2. Informacji na temat konkursu można zasięgnąć w siedzibie Fundacji Internationaler Bund Polska 

(ul. Edukacji 11, Tychy). 

3. Osobą do kontaktu jest p. Małgorzata Dudek, telefon: 697 542 484. 

 
Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy 


