Załącznik NR 1 do Zarządzenia Nr 6/2020 Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku z
dnia 27 sierpnia 2020 roku

REGULAMIN KONKURSU „SREBRNE SERCE”
ORGANIZOWANEGO W RAMACH REALIZACJI
PROJEKTU „SREBRNA SIEĆ”

§1
CELE KONKURSU
Celem Konkursu jest promowanie aktywności seniorów i zaangażowania społecznego osób
starszych, wyróżnienie aktywnych seniorów lub innych osób podejmujących szczególnie
wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów i społeczności lokalnej oraz
upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w Gminie Słupsk
.

§2
ORGANIZACJA KONKURSU
1. Organizatorami Konkursu „Srebrne Serce” jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Słupsku, Rada Seniorów Gminy Słupsk oraz Wolontariat Senioralny projektu
„Srebrna Sieć”.
2. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursu, w której skład
wchodzi:


przedstawiciel Urzędu Gminy Słupsk



przedstawiciel Rady Seniorów Gminy Słupsk



przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku



przedstawiciel Wolontariatu Senioralnego projektu „Srebrna Sieć” Gminy
Słupsk

3. Komisja Konkursu rozstrzyga o wynikach konkursu wybierając laureatów zwykłą
większością głosów.
4. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby będące mieszkańcami Gminy Słupsk,
podejmujące działania na rzecz społeczności senioralnej, o których mowa w § 1.
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5. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Konkursie jest dostarczenie (w zaklejonej
kopercie z dopiskiem „Srebrne Serce”) do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk w terminie do
10.10.2020 r. czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego ( zał. nr 1).
Dostarczenie zgłoszenia może nastąpić osobiście lub listownie na adres siedziby
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku. Za dzień dostarczenia zgłoszenia
przyjmuje się dzień wpływu formularza zgłoszeniowego

do siedziby Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku.
6. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są jednostki samorządu terytorialnego,
organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, Sołtysi, Rady Sołeckie,
Kluby Seniora, pełnoletnie osoby fizyczne itp,
7. Nadesłane zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania w przypadku rezygnacji
kandydata, lub złożenia zgłoszenia po terminie.
8. Komisja Konkursu do dnia 14.10.2020 r. zwykłą większością głosów wyłoni
laureatów Konkursu na podstawie kryteriów określonych w kartach oceny formalnej
i merytorycznej. Ocena ta nastąpi na podstawie weryfikacji osiągnięć kandydata, oraz
wpływu jego działań na środowisko lokalne i promocje polityki senioralnej w Gminie
Słupsk.
9. Informacja o laureatach konkursu promująca ich dokonania i działalność zostanie
upowszechniona

na

stronach

internetowych:

http://srebrnasiec.pl,

https://www.gminaslupsk.pl

http://gops.slupsk.pl,

10. Komisja Konkursu przyzna trzy nagrody dla laureatów Konkursu. Wyłonione
zostanie:
I miejsce – nagroda o wartości 300,00 zł, oraz okolicznościowa statuetka i dyplom,
II miejsce – nagroda o wartości 200,00 zł, oraz okolicznościowa statuetka i dyplom,
III miejsce – nagroda o wartości 100,00 zł, oraz okolicznościowa statuetka i dyplom.
11. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby
trzecie.
12. Nagrody zostaną wręczone laureatom Konkursu podczas Balu Seniora, który odbędzie
się w Jezierzycach w dniu 16.10.2020 r.
13. Nadesłane zgłoszenia nie podlegają zwrotowi.
14. Od rozstrzygnięcia Komisji Konkursu w sprawie wyłonienia Laureatów nie
przysługuje żadne odwołanie, a rozstrzygnięcie jest ostateczne.
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§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystępując do Konkursu zgłaszający i zgłaszani wyrażają zgodę na
udostępnienie swoich danych teleadresowych, dysponując jednocześnie prawem
wglądu do swoich danych i prawem do ich poprawiania oraz wyrażają zgodę na
upublicznienie swojego wizerunku.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją
postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w każdym czasie, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa
w Konkursie.
4. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu następuje w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

3

