Załącznik do Uchwały Nr 427/324/18
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

Regulamin Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego
„Pomorskie dla Seniora”.
1.

Cele Konkursu
1) Celem Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla
Seniora”, zwanego dalej „Konkursem” jest wyróżnienie Seniora i Samorządu
podejmującego szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów
oraz upowszechnianie i promowanie działalności Seniorów i polityki senioralnej
w regionie Województwa Pomorskiego.
2) Nagrodę otrzymują Seniorzy oraz Samorządy przyczyniające się, poprzez swoją
aktywność do wspierania polityki senioralnej na terenie województwa pomorskiego,
podejmujący szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów.
3) Informacja o laureatach Konkursu promująca ich dokonania i działalność zostanie
upowszechniona na stronie internetowej www.pomorskie.eu, prasie lokalnej oraz
mediach społecznościowych.

2.

Kategorie nagrody
1) Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:
a)

Zwyczajny – Niezwyczajny Senior,

b) Samorząd przyjazny seniorom - miejsce ulubione przez seniorów.
2) Nagrody przyznaje się w formie tradycyjnego produktu regionalnego, pucharu
i dyplomu.
3. Organizacja Konkursu
1) Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
2) Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje i orzeka o jego wynikach Kapituła
Konkursu powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego.
3) W Konkursie mogą uczestniczyć:
a)

W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior: osoby powyżej 60 roku życia,
z terenu Województwa Pomorskiego, wyróżniające się w sposób szczególny
i zasłużony dla społeczności senioralnej,

b) W kategorii Samorząd przyjazny seniorom - miejsce ulubione przez seniorów:
jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego.
4) W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, Kapituła Konkursu przyzna 20 nagród
(z terenu każdego z powiatów i miast na prawach powiatów po jednej nagrodzie).
5) W kategorii Samorząd przyjazny seniorom - miejsce ulubione przez seniorów kapituła
Konkursu przyzna 20 dyplomów o charakterze honorowym dla samorządów z terenu
każdego z powiatów i miast na prawach powiatów.
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6) W każdej kategorii, o których mowa w pkt. 3) Kapituła Konkursu może przyznać
dodatkowe wyróżnienia w formie dyplomu.
4. Zgłoszenia kandydatur
1) Wymogiem formalnym zgłoszenia kandydatury w Konkursie jest nadesłanie czytelnie
wypełnionego Formularza zgłoszeniowego zawierającego dane kandydata/podmiotu
(w zależności od kategorii), opis działalności, uzasadnienie kandydatury
(maksymalnie 1 strona formatu A4), a w przypadku osób fizycznych oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem
w Konkursie. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik do niniejszego
Regulaminu.
2) W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne i samorządy z terenu województwa
pomorskiego, którzy spełnią wymagania Regulaminu Konkursu.
3) Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:
a)

jednostki samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego,

b) organizacje pozarządowe z terenu województwa pomorskiego zrzeszające
Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów,
c)

osoby fizyczne – mieszkańcy województwa pomorskiego.

4) Jedna organizacja pozarządowa, samorząd i osoba fizyczna mogą zgłosić po jednym
kandydacie w każdej z kategorii.
5) Zgłaszany kandydat w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego danych
zawartych w formularzach zgłoszeniowych wyłącznie na potrzeby postępowania
konkursowego i promocyjnego.
6) Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty
w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa
21/27, 80-810 Gdańsk.
7) Zgłoszenia należy przesłać w terminie określonym w pkt 5. 1) niniejszego Regulaminu
(decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).
8) Zgłoszenie pozostaje bez rozpoznania w przypadku rezygnacji kandydata lub złożenia
wniosku po terminie.
5. Terminy
1) Konkurs trwa od dnia 25 kwietnia do dnia 10 maja 2018r.
2) Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 15 maja 2018r.
6. Ocena, wybór laureatów i ogłoszenie wyników
1) Kapituła Konkursu nieodpłatnie dokonuje wyboru laureatów w obu kategoriach oraz
sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem i realizacją Konkursu. Kapituła
Konkursu składa się z 18 Członków powoływanych uchwałą przez Zarząd
Województwa Pomorskiego. Członkowie Kapituły Konkursu nie mogą brać czynnego
udziału w Konkursie. Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Kapituły
Konkursu powołuje Zarząd Województwa Pomorskiego.
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2) Kapituła Konkursu dokonuje oceny na podstawie poprawnie zgłoszonych kandydatur,
szczególnie zwracając uwagę na:
a)

spełnienie wymogów formalnych,

b) treść uzasadnienia.
3) Kapituła Konkursu podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej jednej trzeciej Członków uczestniczących w posiedzeniu. W przypadku
równej liczby głosów, rozstrzygającym jest głos Przewodniczącego lub Zastępcy
Przewodniczącego. Decyzje Kapituły Konkursu mają charakter ostateczny i nie
podlegają procedurom odwoławczym.
4) Obrady Kapituły Konkursu są protokołowane. Protokół zawiera m. in. uzasadnienie
wyboru kandydatur. Protokół podpisuje Przewodniczący Kapituły Konkursu lub jego
Zastępca.
5) Kapituła Konkursu spośród zgłoszonych kandydatur w każdym z terenu powiatów
i miast na prawach powiatów wybiera po jednym laureacie z każdej kategorii:
a) Zwyczajny – Niezwyczajny Senior,
b) Samorząd przyjazny seniorom - miejsce ulubione przez seniorów.
6) Nagrodzeni laureaci w obu kategoriach zostaną uhonorowani podczas powiatowych
uroczystości na rzecz seniorów lub z okazji Dni Seniora w Gdańsku.
7) Lista laureatów zostanie upubliczniona poprzez umieszczenie na stronie internetowej
organizatora Konkursu www.rops.pomorskie.eu oraz województwa pomorskiego
www.pomorskie.eu
8) Nadesłane zgłoszenia nie podlegają zwrotowi.
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