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Regulamin Konkursu  

„Aktywny senior” 

§1 
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Organizatorem Konkursu pt. „Aktywny senior”, zwanego dalej jako „Konkurs”, jest Fundacja           
Miejsc i Ludzi Aktywnych z siedzibą w Krakowie, ul. Dolnych Młynów 7/6, zwana dalej jako              
„Organizator”. 

2. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Małopolska Sieć Rad Seniorów – Działamy            
Wspólnie”, współfinansowanego Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od        
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz            
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

3. Celem Konkursu jest zebranie przykładów i promowanie aktywności społecznej         
osób starszych – najbardziej aktywnych seniorów z Małopolski, działających na         
rzecz swoich społeczności, w szczególności w zakresie rozwijania, ochrony        
i ciekawej prezentacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miejsc,      
w których żyją oraz aktywizowania swoich rówieśników.  

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.09.2017. Termin nadsyłania prac to 10.11.2017. 
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 01.12.2017 podczas konferencji podsumowującej        

projekt „Małopolska Sieć Rad Seniorów – Działamy Wspólnie”. 
6. Prace konkursowe należy wysłać na adres arkadiusz.brzezinski@mila.org.pl 

 

§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem Konkursu - kandydatem na Aktywnego Seniora – może być każdy Senior (w             
wieku 60+), mieszkający na terenie Małopolski, posiadający obywatelstwo polskie.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pracy – opisu kandydata na podany            
adres organizatora Konkursu. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie w całości wszystkich         
postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz osoby            
pozostające z Organizatorem w stałym stosunku zlecenia. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego           
z przyczyn od niego niezależnych. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych          
osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem         
prawa do nagrody. 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych 
od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

w ramach Rządowego Programu na rzecz  
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 

 

mailto:arkadiusz.brzezinski@mila.org.pl


 

Małopolska Sieć Rad Seniorów „Działamy Wspólnie” 

 
  

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
 
 

§3 

KONKURS – KRYTERIA 

1. Głównym kryterium ocen dokonywanych przez komisję konkursową są: 
● osiągnięcia Kandydata na Aktywnego Seniora w obszarze działań na rzecz swojej 

społeczności, 
● zgodność z tematem konkursu,  
● niebanalne zaprezentowanie kandydata przez osoby z jego otoczenia.  

2. Komisja konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora. 
 

§4 

ZASADY KONKURSU 

1. Do Konkursu mogą być zgłaszani kandydaci na Aktywnych Seniorów z terenu województwa            
małopolskiego.  

2. Zgłoszenia dokonują osoby z otoczenia Kandydata, znające jego dokonania. 
3. Zgłoszenie – opis kandydata w formie plików tekstowych (WORD, OPEN OFFICE) długości            

od 2000 do 3600 znaków ze spacjami, należy podesłać na adres:           
arkadiusz.brzezinski@mila.org.pl. Można także przesłać maksymalnie 3 zdjęcia, obrazujące        
Kandydata w działaniu, bądź nakręcić o nim film. 

4. Zgłaszane teksty i zdjęcia nie mogą opisywać treści pornograficznych, opisujących sceny           
brutalne, propagujące zachowania sprzeczne z prawem. 

5. Opisy powinny ujmować działania Seniorów na rzecz swoich społeczności, w szczególności w           
zakresie rozwijania, ochrony i ciekawej prezentacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego          
miejsc, w których żyją oraz aktywizowania swoich rówieśników.  

6. Warunkiem udziału w Konkursie jest prawidłowe opisanie nadesłanych zgłoszeń zgodnie z           
poniższą instrukcją: 
a) tytuł dzieła, 
b) imię i nazwisko, adres Uczestnika konkursu – Kandydata na Najbardziej Aktywnego            
Seniora, 
c) stowarzyszenie, instytucję, w której działa Kandydat. 

7. Dodatkowo (nieobowiązkowo) można także stworzyć film o opisywanej osobie, do którego           
należy przysłać link. Zgłoszenia, do których będzie stworzony film oraz nadesłane zdjęcia            
dostaną dodatkowe punkty.  

8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie opisów            
przekraczających podaną ilość znaków oraz zgłoszeń, które w inny sposób naruszają           
niniejszy regulamin, w szczególności postanowienia objęte § 4 punkt 1. 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych 
od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

w ramach Rządowego Programu na rzecz  
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 

 

mailto:arkadiusz.brzezinski@mila.org.pl


 

Małopolska Sieć Rad Seniorów „Działamy Wspólnie” 

 
  

9. Zgłoszenie opisu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Zgłaszającego, że          
przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do nadesłanych treści           
i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich. 

10. Reportaże nadesłane na konkurs zostaną opublikowane na stronie www.mila.org.pl.  
 

 

§5 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

1. Ocena nadesłanych reportaży dokonywana będzie przez komisją konkursową powołaną         
przez Organizatora.  

2. Komisja konkursowa, biorąc pod uwagę spełnienie warunków opisanych w §3 niniejszego           
Regulaminu przyzna 5 nagród rzeczowych dla laureatów konkursu: 1, 2, 3 miejsce oraz dwa              
wyróżnienia. 

3. Laureaci otrzymają użyteczne dla nich nagrody rzeczowe, pozwalające na dalszy rozwój ich            
aktywności (np. jeśli ktoś zajmuje się malowaniem na szkle, otrzyma komplet specjalnych            
farb itp.). 

4. Nagród w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.             
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela             
gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej           
producenta lub sprzedawcy.  

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

§6 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD 

1. Wyniki Konkursu zostaną uroczyście ogłoszone dn. 01.12.2017 w Krakowie podczas          
konferencji podsumowującej projekt „Małopolska Sieć Rad Seniorów – Działamy Wspólnie”.          
Ponadto wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Miejsc i           
Ludzi Aktywnych www.mila.org.pl. 

2. Wydanie nagród nastąpi niezwłocznie po podpisaniu protokołów odbioru oraz podpisaniu          
umowy o przeniesieniu majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora przez Laureata           
za zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

§7 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie oświadcza, że          
przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do tekstów            
i zdjęć, że Uczestnik, wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego tekstu w sposób            
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określony w niniejszym Regulaminie a także, że wszystkie osoby występujące lub          
uwiecznione na zdjęciach, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne          
rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w niniejszym Regulaminie. 

2. Uczestnik udziela Organizatorowi licencji na nadesłane prace. 
3. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że nie będzie dochodzić od Organizatora          

wynagrodzenia za korzystanie z tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym           
w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie tekstów na stronie internetowej. 

4. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na          
zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora          
wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym           
w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz         
inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich          
praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności           
nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy            
wykonawcy. 

5. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs materiałów, które         
przechodzą na własność Organizatora z chwilą otrzymania przez niego zgłoszenia do udziału            
w Konkursie. 

6. Uczestnik zobowiązuje się, że w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie przeniesie na            
Organizatora autorskie prawa majątkowe do tekstów i fotografii na wszystkich polach           
eksploatacji, na których udzielił uprzednio Organizatorowi licencji. 

 

§8 

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym          
Regulaminem lub obowiązującym prawem, Uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w           
terminie 7 (siedmiu) dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być            
przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „REKLAMACJA KONKURS          
AKTYWNY SENIOR”. 

2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni          
od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie         
zgłaszającego reklamację Uczestnika o zajętym stanowisku. 

 

§9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail Konkursu:           
arkadiusz.brzezinski@mila.org.pl. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela      
Arkadiusz Brzeziński, odpowiedzialny za organizację Konkursu przez Organizatora. 

2. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie          
z uczestnictwa w Konkursie 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie        
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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