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REGULAMIN KONKURSU „SENIORZY Z PASJĄ” 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Organizatorem konkursu jest fundacja Internationaler Bund Polska. 
2. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Senioralna jesień” finansowanego ze 

środków Urzędu Miasta Tychy. 
 

II. CELE KONKURSU 
1. Celem konkursu jest integracja środowisk senioralnych oraz promocja ich społecznej  

i wolontarystycznej działalności. 
 

III. KATEGORIE KONKURSOWE: 
Kandydatów do konkursu można zgłaszać w 2 kategoriach konkursowych. 
 

1.  Aktywny Senior: 
Do kategorii mogą być zgłaszani seniorzy (osoby, które ukończyły do dnia zgłoszenia 
do konkursu 60 rok życia) działający społecznie (non-profit) na rzecz swojej 
społeczności lokalnej lub środowiska.  

2. Przyjaciel seniorów: 
Do kategorii mogą być zgłaszane osoby fizyczne działające na rzecz seniorów  
w ramach aktywności społecznej lub zawodowej. 
 
W każdej kategorii będzie przyznawana nagroda główna. Kapituła może przyznać 
również wyróżnienia. 

 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

1. Kategoria 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy senior (wiek 60+), mieszkający 
na terenie Tychów, który działa na rzecz społeczności tyskiej.  

2. Kategoria 2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, 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 jest poparcie kandydatury przez co najmniej  
5 osób (wliczając w to osobę zgłaszającą) mieszkających na terenie Tychów. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie wszystkich postanowień 
niniejszego regulaminu. 
 

V. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW: 
1. Zgłoszenie do konkursu może przysłać każda osoba fizyczna, organizacja 

pozarządowa lub instytucja publiczna.  
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2. Każda osoba, organizacja bądź instytucja może zgłosić dowolną ilość 
kandydatów do konkursu. 

3. Nie można samemu zgłaszać swojej kandydatury (dotyczy to zarówno kategorii 1 i 2). 
4. Organizator konkursu nie może zgłaszać kandydatów będących jego pracownikami 

bądź wolontariuszami.  
 

5. Formularz zgłoszeniowy można pobrać: 
- ze strony internetowej: www.seniorzy.tychy.ib-polska.pl 
- w papierowej wersji w: Klub Seniora Platyna, ul. Edukacji 11, Tychy 
 

6. Wypełniony poprawnie formularz można: 
- składać w  siedzibie organizatora: Klub Seniora Platyna prowadzony przez fundację 
   Internationaler Bund Polska, ul. Edukacji 11 w Tychach, w godzinach 7-15 od 
   poniedziałku do piątku 
- wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: seniorzy.ib@gmail.com 
- wysyłać za pomocą tradycyjnej poczty na adres:  
 

Fundacja Internationaler Bund Polska, 
ul. Edukacji 11 
43-100 Tychy 

z dopiskiem: KLUB SENIORA PLATYNA 
 

VI.        KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW: 
1.   Formalne: 

- odpowiednio wypełniony wniosek, zgodnie ze wzorem, 
- spełnienie warunków formalnych przewidzianych w regulaminie (wiek kandydata, 
   miejsce zamieszkania, termin zgłoszenia kandydatury, odpowiednia ilość zebranych 
   podpisów, oryginalny zwór formularza, itp.), 
- zgodność osiągnięć z Regulaminem konkursu, 

2. Merytoryczne: ocenianie przez kapitułę powołaną przez organizatora. Ocenie 
  podlegać będą m.in. osiągnięcia danego kandydata (m.in. ilość lat zaangażowania  
  w działalność, zasięg aktywności, stopień oddziaływania  na społeczność lokalną),  

3.    Każdy członek kapituły głosuje przez wskazanie swojego kandydata do zwycięstwa.  
 
 

VII. TRYB ZGŁOSZEŃ 
1. Formularze można składać od 28 listopada 2018r. do 11 grudnia 2018 r. Formularze 

nadesłane po 11 grudnia nie będą uwzględniane (decyduje data wpływu 
zgłoszenia do siedziby Organizatora). 
 

VIII. 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. 
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4. W przypadku równej ilości głosów członków kapituły ostateczny 
werdykt należy do przewodniczącego kapituły. 

5. Decyzja kapituły jest ostateczna. 
 
 
IX. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Gali „Seniorzy z pasją”.  
2. Termin gali zostanie podany w późniejszym czasie za pośrednictwem strony www  

fundacji oraz w prasie lokalnej.  
 
 
 
 
 
 
X. 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. Alina Roszyk, telefon: 32 219 10 10.  

 
 

            Załączniki: 
1. Formularz zgłoszeniowy 

 
 
 
 


