
 

 

 
 

Regulamin  

Warmińsko-Mazurski konkurs na Aktywnego Seniora/Seniorkę  

i Najlepszą Inicjatywę Seniorską. POTRZEBNI 

§1 

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Organizatorem Warmińsko-Mazurskiego Konkursu na Aktywnego seniora/ seniorkę i Najlepszą 

Inicjatywę Seniorską. POTRZEBNI, określanego dalej jako „Konkurs”, jest Federacja Organizacji 

Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa z siedzibą w Olsztynie, ul. Linki 3/4, 

zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs odbywa się we współpracy ze Społeczną Radą Seniorów Województwa Warmińsko- 

Mazurskiego. 

3. Celem Konkursu jest promowanie aktywnych postaw w środowisku seniorów i budowanie 

pozytywnego wizerunku osoby starszej. 

4. Konkurs rozpoczyna się 08.08.2022. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25.09.2022 

(w przypadku przesyłki pocztowej – decyduje data stempla pocztowego). 

§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach 

a) Kategoria 1 – konkurs na Aktywnego Seniora/ Seniorkę województwa warmińsko- 

mazurskiego 

b) Kategoria 2 – konkurs na najlepszą inicjatywę osób starszych/na rzecz osób starszych, 

gdzie docenić chcemy zaangażowanie grup/instytucji 

2. Uczestnikiem Konkursu w kat. 1 - kandydatem na Aktywnego Seniora/ Seniorkę – może być 

każda osoba (w wieku 60+), mieszkająca na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

3. Uczestnikiem Konkursu w kat. 2 może być każda instytucja, organizacja pozarządowa, firma, 

grupa nieformalna działająca na rzecz osób starszych na terenie województwa warmińsko- 

mazurskiego 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie opisu kandydata/ki (dot. kat. 1) oraz 

inicjatywy (dot. kat. 2) na podany adres organizatora Konkursu. 

5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz osoby 

pozostające z Organizatorem w stałym stosunku zlecenia. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn 

od niego niezależnych. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych 

osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem 

prawa do nagrody/tytułu. 

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 



 

 

§3 

 
KONKURS – KRYTERIA 

Głównym kryterium ocen dokonywanych przez Komisję Konkursową: 

1. W kategorii 1 – na Aktywnego seniora/seniorkę, są osiągnięcia Kandydata/ki zgłoszonego/ej 

do Konkursu w obszarze działań na rzecz swojej społeczności/ seniorów w okresie 3 ostatnich 

lat przed upływem terminu składania wniosków. Wskazane osiągnięcia dotyczyć muszą 

społeczności/seniorów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. 

Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę także niebanalne zaprezentowanie kandydata/ki 

przez osoby z jego/jej otoczenia lub przez nią/jego samą/samego osobiście. 

2. W kategorii 2 – na najlepszą inicjatywę osób starszych/na rzecz osób starszych jest 

oddziaływanie inicjatywy na społeczność, w szczególności w zakresie aktywizowania osób 

starszych, czyli: 

- znaczenie inicjatywy dla społeczności, a zwłaszcza osób starszych; 

- umiejętność zaangażowania mieszkańców, osób starszych; 

- innowacyjność w społeczności lokalnej; 

- systematyczność działań na rzecz osób starszych. 

 
Inicjatywy te dotyczyć mogą różnych zakresów życia społecznego, np. aktywności 

obywatelskiej, kultury, aktywności fizycznej, wsparcia socjalnego i wielu innych. Przykładowe 

inicjatywy to powołanie i działanie Rady seniorów, inicjatywa zapoczątkowana przez radę 

seniorów lub Uniwersytet III Wieku czy inną grupę, spotkania senioralne itd. 

 

 
§4 

 
KOMISJA KONKURSOWA 

 
1. Komisja konkursowa składa się z niemniej niż 3 członków powołanych spośród przedstawicieli 

Organizatora i przedstawicieli Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko- 

Mazurskiego i in. 

2. Ze względu na zaangażowanie Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko- 

Mazurskiego jako partnera: 

a) w kategorii 1 – jej członkowie nie mogą brać udziału w konkursie; zgłoszenia takiej osoby 

nie będą rozpatrywane. 

b) w kategorii 2 – jej członkowie zaangażowani w zgłaszane inicjatywy nie mogą brać udziału 

w pracach komisji. 

3. Przewodniczącym Komisji jest Prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego FOSa z siedzibą w Olsztynie lub osoba przez Niego upoważniona 

(w formie pisemnej). 

4. W pracach Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału osoby, które są zgłoszone do konkursu. 

5. Komisja Konkursowa rozpatruje i ocenia zgłoszenia pod względem merytorycznym. 

6. Komisja Konkursowa opiniuje zgłoszenia zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy jej składu. 



 

 

7. Posiedzenie Komisji Konkursowej jest protokołowane. Protokół podpisuje Przewodniczący 

Komisji. 

 

 
§5 

ZASADY KONKURSU 

1. Zgłoszenia: 

a) kandydata/ki w kategorii 1 dokonują osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje 

społeczne z jego/jej otoczenia, znające jego/jej dokonania, zwani dalej Wnioskodawcą. 

Kandydat lub kandydatka może zgłosić się osobiście. 

Opisy powinny ujmować działania kandydatów/ek na rzecz swoich społeczności, w 

szczególności w zakresie aktywizowania osób starszych. 

b) inicjatywy w kat. 2 dokonują jej autorzy lub inne osoby fizyczne, prawne lub instytucje, 

samorządy i organizacje społeczne, Rady Seniorów, ciała dialogu, zwani dalej 

Wnioskodawcą. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie formularza wniosku według 

wzoru określonego w załączniku nr 1 (dot. Kategorii 1) i załączniku nr 2 (dot. Kategorii 2) 

do niniejszego Regulaminu. 

3. Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail rzecznik@federacjafosa.pl pisząc w temacie maila 

„Warmińsko-Mazurski konkurs na Aktywnego Seniora/Seniorkę i Najlepszą Inicjatywę 

Seniorską. POTRZEBNI” – kategoria 1 lub 2, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do biura 

Federacji FOSa, ul. Linki 3/4 w Olsztynie. W przypadku poczty tradycyjnej liczy się data stempla 

pocztowego. 

4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

5. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik Nr 1 (dot. Kategorii 1) oraz Załącznik nr 2 

(dot. Kategorii 2). 

6. Do zgłoszenia należy dołączyć: 

a. w kategorii 1 

- materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, takie jak: opracowania, fotografie, 

wycinki prasowe oraz kserokopie dyplomów, podziękowań itp. 

- co najmniej dwie niezależne aktualne opinie osób lub instytucji, organizacji pozarządowej, rady 

seniorów, klubów seniora, parafii, mogących potwierdzić wiarygodność działalności i osiągnięć 

kandydata/kandydatki; 

- zgodę osoby zgłoszonej do konkursu oraz zgodę Wnioskodawcy na przetwarzanie danych 

osobowych (dołączoną do wniosku zał. 1). 

b. w kategorii 2 

- materiały dokumentujące opisaną inicjatywę, takie jak: opracowania, fotografie, wycinki prasowe 

itp. 

- co najmniej dwie niezależne aktualne opinie osób lub instytucji, organizacji pozarządowej, rady 

seniorów, klubów seniora, parafii i in., mogących potwierdzić oddziaływanie społeczne zgłaszanej 

inicjatywy; 

- zgodę Wnioskodawcy na przetwarzanie danych osobowych (dołączoną do wniosku zał. 2). 

mailto:rzecznik@federacjafosa.pl


 

 

 

§6 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 
1. Ocena nadesłanych zgłoszeń dokonywana będzie przez Komisją Konkursową powołaną 

przez Organizatora. 

2. Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę spełnienie warunków opisanych 

w §3 oraz w § 5 niniejszego Regulaminu przyzna: 

a) w kategorii 1 – laureatom/laureatkom tytuł Aktywnego Seniora/Seniorki Warmii 

i Mazur oraz statuetkę. 

b) w kategorii 2 – tytuł najlepszej inicjatywy seniorskiej/na rzecz osób starszych 

c) Komisja ma prawo nie wyłonić laureata/ki bądź inicjatywy w konkursie. 

d) Komisja może podjąć decyzje o przyznaniu dodatkowych wyróżnień. 

e) Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas V Wojewódzkiego Spotkania Rad Seniorów 

w Olsztynie. 

f) Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach organizatora (Federacji FOSA) 

oraz na Regionalnym Portalu Informacyjnym Wrota Warmii i Mazur pod adresem 

www.warmia.mazury.pl 
 

§7 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W sprawach interpretacji zapisów i wymogów regulaminowych, decyzje podejmuje 

Organizator konkursu. 

2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail rzecznik@federacjafosa.pl 

3.  Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Stani s ław Br zozowsk i . 

http://www.warmia.mazury.pl/
mailto:rzecznik@federacjafosa.pl

