
 

                   

 

 

 

 

Regulamin Konkursu 

MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białystok, styczeń 2018 r. 

  



 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „Miejsce Przyjazne Seniorom” oraz tryb jego 

przeprowadzenia.  

2. Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Białegostoku we współpracy z Miejską Radą Seniorów  

w Białymstoku. 

II. Idea i cele 

1. Prezydent Miasta Białegostoku nadaje tytuł „Miejsce Przyjazne Seniorom” podmiotom podejmującym 

w 2017 roku inicjatywy adresowane do osób starszych. 

2. Celem Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” jest wyróżnienie i promocja instytucji realizujących 

działania aktywizujące seniorów oraz tworzenie w Białymstoku sieci miejsc przyjaznych osobom 

starszym. 

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

4. Konkurs składa się z jednego etapu o charakterze miejskim.  

III. Warunki uczestnictwa 

1. O tytuł „Miejsce Przyjazne Seniorom” mogą się ubiegać instytucje, które w swojej działalności podejmują 

przedsięwzięcia skierowane do osób starszych. 

2. Do Konkursu można zgłosić instytucje, które mają siedzibę na terenie Miasta Białystok lub podejmują 

działania na rzecz osób starszych mieszkających w Białymstoku: 

1) podmioty gospodarcze – przychodnie lekarskie, sklepy, punkty usługowe i in.  

2) organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – 

stowarzyszenia, fundacje, parafie i in., 

3) organy administracji publicznej – urzędy, 

4) jednostki organizacyjne podległe administracji publicznej lub nadzorowane przez te organy – np. 

muzea, domy kultury, domy pomocy społecznej. 

3. Zgłoszenia do tytułu „Miejsce przyjazne seniorom” mogą dokonywać mieszkańcy Białegostoku.  

4. Zgłoszenie do Konkursu należy przesłać za pomocą formularza do 28 lutego 2018 roku  

do godz. 23:59 na adres: centrum@um.bialystok.pl.  

5. Zgłoszenie powinno zostać złożone na formularzu określonym w Załączniku  

do Regulaminu Konkursu. 

6. Przesyłając zgłoszenie Zgłaszający akceptuje regulamin Konkursu.  

IV. Procedura przyznania tytułu 

1. Tytuł zostaje przyznany instytucji, która w 2017 roku podjęła działania na rzecz seniorów w zakresie: 

a) rozwoju osobistego,  



b) poprawy stanu zdrowia,  

c) zapewnienia bezpieczeństwa,  

d) aktywności społecznej,  

e) sprawności fizycznej, 

f) rozwoju zawodowego. 

2. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia jego laureatów 

Organizator powołuje Komisję Konkursową.  

3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 przedstawiciele Prezydenta Miasta Białegostoku oraz 5 

członków Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku.  

4. Komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i sekretarza.  

5. Przewodniczący kieruje pracami Komisji Konkursowej, ustala miejsce i terminy obrad oraz harmonogram 

prac.  

6. Sekretarz Komisji Konkursowej odpowiada za stronę organizacyjną obrad, w tym  

za dokumentację Konkursu.  

7. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.  

8. Komisja Konkursowa wydaje opinię w drodze głosowania zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej połowy jej składu.  

9. Komisja Konkursowa przekazuje opinię Prezydentowi Miasta, który podejmuje  decyzję co do przyznania 

tytułu. Prezydent może przyznać więcej niż jeden tytuł. 

V. Postanowienia końcowe 

1. Instytucje uhonorowane tytułem „Miejsce Przyjazne Seniorom” zostaną oznaczone specjalnym 

symbolem graficznym. 

2. Wręczenie tytułów odbędzie się podczas uroczystego spotkania. 

3. Miejsca wyróżnione tytułem „Miejsce Przyjazne Seniorom” będą zaprezentowane  

na portalu miejskim www.bialystok.pl oraz na portalu Facebook Wschodzący Białystok. 

4. Kontakt z Organizatorem Konkursu: Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3, 15-950 Białystok, 

e-mail: centrum@um.bialystok.pl, tel. (85) 879 74 46, kom. 510 095 630. 

  



Załącznik do Regulaminu Konkursu 

                   

Zgłoszenie do Konkursu 

MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM 

 

Kandydat do tytułu „Miejsce Przyjazne Seniorom” 

Nazwa podmiotu 

 

Rodzaj podmiotu 

 

Adres 

 

Telefon  

 

Strona 

internetowa 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

 

Opis inicjatyw adresowanych do seniorów podejmowanych w 2017 roku  

 

 



 

Uzasadnienie przyznania tytułu  

(do 3 000 znaków) 

 

 

Osoba zgłaszająca 

 

   Imię i nazwisko  

 

Kontakt 

telefoniczny 

 

 
Do formularza można dołączyć załączniki (np. zdjęcia, informacje prasowe)uzasadniające przyznanie 

zgłaszanemu podmiotowi tytułu „Miejsce Przyjazne Seniorom” za 2017 rok. 
  

Oświadczenie 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i upowszechnianie danych osobowych zawartych  

w niniejszym zgłoszeniu w związku z udziałem w Konkursie „Miejsce Przyjazne Seniorom”, zgodnie z art. 25 ust. 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 
Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Miasto Białystok z siedzibą w Białymstoku (15-950) przy ul. 
Słonimskiej 1  

2) dane osobowe będą przetwarzane jedynie dla celów Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”  
i nie będą one udostępnianie innym podmiotom; 

3) istnieje prawo dostępu do podanych powyżej danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania. 
 

 

………………….……….                                                                  …………………….……………………………… 

  Miejscowość i data      czytelny podpis osoby składającej wniosek 


