
Regulamin „Aktywny Senior Podczas Pandemii”. 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Aktywny Senior podczas 

pandemii” i jest dalej nazywany konkursem. 

2. Organizatorem konkursu jest Gmina Dygowo, oraz Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Dygowie. 

3. Celem konkursu jest nagradzanie i promowanie szczególnej aktywności 

seniorów w wieku 60+, zamieszkujących na terenie gminy Dygowo. 

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.09.2020r.Termin nadsyłania prac do 

30.09.2020r. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.10.2020r. 

6. Prace konkursowe (zdjęcia, filmiki itp.) należy przesyłać na adres 

gops@dygowo.pl  , lub bezpośrednio dostarczyć do Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Dygowie do pokoju nr. 1. 

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie. 

 

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która 

a) Ukończyła 60 rok życia, 

b) Zamieszkuje na terenie gminy Dygowo. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pracy  na adres 

organizatora konkursu, lub złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Dygowie w pokoju nr. 1 . 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie w całości 

wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

III. Kryteria Konkursu. 

 

1. Głównym kryterium ocen dokonywanych przez komisję konkursową jest: 

a) Osiągnięcia kandydata na Najbardziej Aktywnego Seniora z terenu 

gminy Dygowo.  
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b) Zgodność z tematem konkursu.  

c) Niebanalne zaprezentowanie siebie lub swoją kandydaturę przez 

osoby trzecie ujęte w filmikach, zdjęciach oraz innych materiałach. 

 

IV. Zasady konkursu. 

 

1. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci w wieku 60+, zamieszkujących 

na terenie gminy Dygowo. 

2. Zgłoszenie - opis kandydata z jego osiągnięciami można wysłać w formie 

filmików, zdjęć itp. na adres : gops@dygowo.pl  , lub bezpośrednio 

dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie do 

pokoju nr. 1. 

3. Opisy powinny ujmować działania seniorów na rzecz aktywności 

społecznej. Dostarczone materiały powinny uwzględniać jak najwięcej 

informacji odnośnie uczestnika i wykonywanej przez niego aktywności.  

4. Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe opisanie nadesłanych 

prac zgodnie z poniższą instrukcją: 

a) Tytuł pracy 

b) Imię i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika -  kandydata na 

Najbardziej Aktywnego Seniora, 

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody. 

 

1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez komisję konkursową 

powołaną przez Organizatora.  

2. Komisja konkursowa biorąc pod uwagę spełnienie warunków opisanych 

w regulaminie przyzna 3 nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca.  

3. Nagród w konkursie nie można zamienić na żadne inne  nagrody, ani na 

ekwiwalent pieniężny.  

 

VI. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród. 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na stronie Urzędu 

Gminy Dygowo do dnia 20 października 2020r. Laureaci zostaną 
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zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród, które odbędzie się na świetlicy 

wiejskiej w Dygowie. 

 

VII. Prawa autorskie. 

 

1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w 

Konkursie oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczenie jego 

wizerunku, tekstu, zdjęć, filmików itp., w mediach i portalach 

społecznościowych, oraz na stronach internetowych.  

2. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że nie będzie dochodzić od 

Organizatora wynagrodzenia za korzystanie z tekstów zgodnie z 

niniejszym Regulaminem. 

3. 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. 

4. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs 

materiałów, które przechodzą na własność Organizatora z chwilą 

otrzymania przez niego zgłoszenia do udziału w Konkursie. 

 

 

 

 

VIII. Postanowienia końcowe. 

 

1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail 

Konkursu: gops@dygowo.pl. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu 

udzielane pod numerem telefonu 94-35-84-469. 

2. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie 

oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie. 

3. Lista kandydatów oraz zgłaszających może być upubliczniona przez 

Organizatora. 

4. Organizator zamieści nazwiska kandydatów w materiałach promujących 

Konkurs oraz komunikatach medialnych. 

5. Biorąc udział w Konkursie kandydat akceptuje niniejszy Regulamin. 
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6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprzewidziane 

zdarzenia (wypadki, utrata mienia itp.), które mogą zaistnieć w związku z 

organizacją Konkursu. 

7. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane zgodnie z 

zasadami wskazanymi w niniejszym regulaminie. 

 

IX. Organizator zastrzega sobie prawo do:  

 

1) Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

2) Odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny.  

3) Niewyłonienia zwycięzców. 

4)  Nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń. 

 

 


