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REGULAMIN KONKURSU 

„NAJAKTYWNIEJSZY SENIOR POWIATU BRANIEWSKIEGO W 2021 ROKU” 
 

 
==OGŁOSZENIE KONKURSU== 

 
Fundacja Żółty Szalik we Fromborku oraz Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej  

i Długotrwale Unieruchomionych „Pomocna Dłoń” w Braniewie ogłaszają VII edycję konkursu pod 

hasłem „NAJAKTYWNIEJSZY SENIOR POWIATU BRANIEWSKIEGO W 2021 ROKU”. Konkurs jest 

organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

 
==ORGANIZATOR== 

 
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Żółty Szalik we Fromborku oraz Stowarzyszenie 

Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych „Pomocna Dłoń” w Braniewie. 

 
==CELE KONKURSU== 

 
Fundacja Żółty Szalik we Fromborku oraz Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej                            

i Długotrwale Unieruchomionych „Pomocna Dłoń” w Braniewie działają na rzecz podniesienia 

jakości życia środowiska seniorów powiatu braniewskiego. Prowadzą działania aktywizacyjne, 

promocyjne, integracyjne, współpracują z koalicją podmiotów działających na tym samym obszarze. 

W powiecie braniewskim funkcjonuje wielu aktywnych seniorów, którzy podejmują 

działania na rzecz innych. 

Zaprzeczają oni powszechnemu stereotypowi seniora. Dlatego w Konkursie nagradzani 

będą aktywni seniorzy, którzy w różnych społecznie cenionych formach działalności wyróżniają 

się na tle innych. Organizując konkurs chcemy wyróżnić ponadprzeciętne postawy seniorów. Jest 

to konkurs na najciekawszą postać starszego pokolenia, mogącą stanowić wzór do naśladowania  

i przykład dla innych. Konkurs służy także popularyzacji tych osób i ich działań. 

 
==WARUNKI UCZESTNICTWA== 

 
1. Tytuł „NAJAKTYWNIEJSZEGO SENIORA POWIATU BRANIEWSKIEGO W 2021 ROKU”  

może otrzymać osoba, która jest w wieku 60+ i: 

• Aktywnie działa w organizacji pozarządowej, klubie seniora, Uniwersytecie III 

wieku, grupie nieformalnej, itp., 

• Bezinteresownie angażuje się w pomoc innym, 

• Udowodniła, że warto działać z pasją, 

• Jest liderem społeczności lokalnej, 

• Nie zdobyła tytułu “Najaktywniejszego Seniora” w poprzednich edycjach konkursu 
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• Wymyka się stereotypom i uczy nas czegoś ważnego, robi coś niezwykłego, o czym 
warto powiedzieć innym. 

2. Tytuł przyznawany jest za działania podejmowane w 2021 r. 

3. By wskazać swojego faworyta należy spełnić określane warunki, tj. w wyznaczonym 

terminie na adres Organizatora Konkursu nadesłać drogą mailową lub dostarczyć osobiście: 

 
• Kartę zgłoszenia /zawierającą dane Kandydata, dane podmiotu 

zgłaszającego oraz uzasadnienie – szczegółowy, szeroki opis działalności 

Kandydata/ (Załącznik nr 1 do Regulaminu) 

• Rekomendacje /zawierające dane podmiotów popierających Kandydata/ 

(Załącznik nr 2 do Regulaminu) 

• Oświadczenie podmiotu zgłaszającego (Załącznik nr 3 do Regulaminu) 

• Nominacja wymaga zgody Kandydata. Nie jest wymagana zgoda pisemna 

 
4. Zgłoszenie winno być wypełnione czytelnie – komputerowo lub pismem drukowanym. 

5. Zgłoszeń kandydatów dokonują w szczególności: 

• organizacje pozarządowe, 

• podmioty kościelne, 

• jednostki pomocy społecznej, 

• instytucje kultury, 

• administracja publiczna, 

• dopuszcza się zgłaszanie kandydatur przez co najmniej 5- osobową grupę 
nieformalną 

 
6. Podmiot zgłaszający może wskazać więcej niż jednego kandydata. W takim przypadku dla 

każdej zgłaszanej osoby należy wypełnić osobny formularz. 

7. Zgłoszenia można składać drogą mailową lub osobiście pod adresem: 

 

Fundacja Żółty Szalik 

ul. Braniewska 11 a 

14-530 Frombork 

Email: biuro@zoltyszalik.org 
 

lub 
 

Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i 

Długotrwale Unieruchomionych „Pomocna Dłoń” w Braniewie. 

ul. Gdańska 19, 14-500 Braniewo 

 
8. Konkurs prowadzony jest na terenie powiatu braniewskiego i dotyczy mieszkańców 

powiatu – osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo. 

 

mailto:biuro@zoltyszalik.org
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==TERMINY== 

 
1. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do dnia opublikowania wyników. 
2. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do konkursu trwa do dnia 4 listopada 2022 roku. 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 7 listopada 2022 roku,  a ogłoszenie wyników  

13 listopada 2022 r.  

4. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie ich na 

stronie internetowej organizatorów  konkursu oraz opublikowanie w lokalnych mediach. 

 
==KAPITUŁA KONKURSU== 

 
1. Zgłoszenia oceniać będzie powołana przez Organizatora Konkursu Kapituła Konkursu. 

2. Kapitułę Konkursu tworzą wybrani przez Organizatora Konkursu przedstawiciele organizacji 

seniorów oraz instytucji działających w środowisku osób starszych, a także reprezentanci 

podmiotów patronujących inicjatywie. 

3. Członkowie Kapituły pełnią swą funkcję w okresie trwania Konkursu, tj. od dnia jego 

ogłoszenia do dnia wyboru laureatów. 

4. Członkostwo w Kapitule jest nieodpłatne. 

5. Kapituła wybierze Laureata(ów), który otrzyma tytuł „NAJAKTYWNIEJSZY SENIOR POWIATU 

BRANIEWSKIEGO W 2021 ROKU”. W zależności od ilości i rodzajów zgłoszeń, dopuszcza 

się możliwość przyznania wyróżnień. 

6. Oceniając zgłoszenia członkowie Kapituły Konkursu będą zwracać szczególną uwagę na: 

a. Spełnienie wymogów formalnych, 

b. Treść uzasadnienia – opis działalności Kandydata w roku 2021, 

c. Znaczenie zgłoszenia dla idei Konkursu. 

7. Od werdyktu Kapituły nie przysługuje odwołanie. 

 
==INNE POSTANOWIENIA== 

 
1. Biorąc udział w Konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z  późn. 

zmianami.) 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania treści (w tym dokonywania w nich 

skrótów) zawartych w nadesłanych zgłoszeniach. 

3. Zgłoszenia wraz z załącznikami przechodzą na własność organizatora Konkursu- 
Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu jest Formularz Karty Zgłoszenia. 

Załącznikiem Nr 2 do Regulaminu jest Formularz Rekomendacji. 

Załącznikiem Nr 3 do Regulaminu jest Formularz Oświadczenia Podmiotu Zgłaszającego. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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5. Regulamin wraz z w/w załącznikami można uzyskać w siedzibie  organizatora tj. 

 

Fundacja Żółty Szalik 

ul. Braniewska 11 a 

14-530 Frombork 

 
lub 

 
Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych „Pomocna Dłoń”  

w Braniewie. 
ul. Gdańska 19, 14-500 Braniewo 

 

oraz na stronach http://pomocna-dlon.eu , http://zoltyszalik.org/ 

 

6. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie organizatorów lub telefonicznie 

dzwoniąc pod nr:  509 037 664. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.10.2022 r. 

 

http://pomocna-dlon.eu/
http://zoltyszalik.org/

