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Regulamin konkursu na realizację kampanii na rzecz seniorów zagrożonych  

i dotkniętych przemocą 

  

                                              § 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu zwanego dalej „Konkursem” jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Elblągu przy ul. Winnej 9. 

2. Konkurs rozpoczyna się od 01 września 2019 r. i trwa do 30 października 2019 r. 

3. Adresatem konkursu są seniorzy zrzeszeni w stowarzyszeniach i innych organizacjach 

pozarządowych działających  na terenie Gminy Miasto Elbląg. 

4. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień i 

zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

  

§ 2 Główne założenia Konkursu 

1.Konkurs jest realizowany w ramach działań Gminy z zakresu przeciwdziałania  

przemocy wobec seniorów, dofinansowanych  z  Programu Bezpieczny Elbląg 

2.Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Kampania społeczna  na rzecz seniorów 

zagrożonych i dotkniętych przemocą” 

3.Wybrane projekty kampanii zrealizowane przez seniorów zostaną zaprezentowane podczas 

konferencji podsumowującej projekt. 

 

                                                  § 3 Cele Konkursu 

1. Celem konkursu jest zaplanowanie a następnie zrealizowanie przez seniorów (zespół 

seniorów) kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec drugiego człowieka  (seniora) 

w różnych aspektach oraz możliwości jej przeciwdziałania. 

2. Kampania może przedstawiać działania profilaktyczne służące podnoszeniu wiedzy  

o sposobach przeciwdziałania przemocy wobec seniora/seniorów oraz możliwościach 

uzyskania wsparcia. 

3. Kampania może odzwierciedlać działania z zakresu sztuki, kultury, może być 

przedstawiona w formie happeningu, filmów, reportażu, dokumentu,  itp. 

 

                                            § 4 Zasady Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym w dalszej części regulaminu „Uczestnikiem” mogą być 

seniorzy (zespół seniorów) zrzeszeni w stowarzyszeniach, fundacjach, innych organizacjach 
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pozarządowych z terenu Gminy Miasto Elbląg. Do konkursu mogą przystąpić tylko 

organizacje, które posiadają osobowość prawną, prowadzą działalność statutową   

na rzecz seniorów (stosowne zapisy w statucie), mają wyodrębniony rachunek bankowy. 

2.Organizator nie stawia żadnych ograniczeń jeśli chodzi o zakres działań realizowanych 

podczas kampanii, zastosowane metody i techniki pracy. Muszą jednak odzwierciedlać 

wartości związane z życiem w społeczeństwie bez użycia przemocy i być zrealizowane  

 w okresie od 1 września 2019r do 31 października 2019r. Kampania ma wpłynąć na 

zwiększenie świadomości wśród seniorów czym jest przemoc i pokazać sposoby jej 

zapobiegania. 

3. Sprawozdanie z realizacji działań w ramach konkursu, spełniające wymogi konkursu  

winno być dostarczone osobiście do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu,  

ul. Winna 9 (pokój 317) w terminie do 08 listopada 2019r. (godz.15.30). Następnie zostanie 

przekazane do oceny Jury konkursowego w terminie przewidzianym w niniejszym 

regulaminie. 

4. Sprawozdanie ze zrealizowanych działań w ramach kampanii dostarczone po terminie nie 

będzie rozpatrywane i nie będzie brało udziału w konkursie. 

5.O zakwalifikowaniu do Konkursu decydują Organizatorzy Konkursu.  

6.Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, przesyłanie na 

Konkurs materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. 

Uczestnicy Konkursu nie mogą naruszać w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, 

naruszać prawo do prywatności, zawierać materiałów chronionych prawami wyłącznymi  

(np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 

7.Uczestnik Konkursu oświadcza, że dysponuje zgodą osób przedstawionych na dołączonych 

do sprawozdaniach materiałach na wykorzystanie ich wizerunku, utrwalenia, zwielokrotniania 

określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, 

publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia, wystawienia, wyświetlania, najmu, 

dzierżawy, udzielania licencji na wykorzystania, nadania za pomocą wizji lub fonii 

przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadania za pośrednictwem 

satelity, równoczesnego i integralnego nadania utworu nadawanego przez inną organizację 

radiową, telewizyjną albo korzystającą z innych elektronicznych środków przekazu wraz  

z prawem wykonywania autorskich praw zależnych bez ograniczeń czasowych i ilościowych 

na każdym polu eksploatacji, a odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób 

przedstawionych na zdjęciach ponosi Uczestnik. 
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8.Uczestnik Konkursu zgadza się na prezentację swoich działań zgłoszonych do konkursu na 

stronie internetowej Organizatora, lokalnych mediach, prasie a także zaprezentowanie ich  

podczas konferencji podsumowującym projekt.  

 

§ 5 Termin zgłoszeń i czas trwania Konkursu . 

1.Przyjęto następujący harmonogram Konkursu: 

• do 31 sierpnia 2019 r.- ogłoszenie konkursu,  

• do 30 września 2019 r.- termin zgłoszenia Uczestnika do konkursu  

• do 8 listopada 2019 r.(godz.15.30) - termin dostarczenia sprawozdania do Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Winna 9 (sekretariat, pokój 317) z podjętych 

działań w ramach kampanii. 

• od 12 do 15 listopada 2019r.- głosowanie Jury, rozstrzygnięcie konkursu. 

•od 18 do 29 listopada 2019r.- zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt, 

uroczyste wręczenie nagród laureatom  

 

          § 6 Jury Konkursu i kryteria oceny  

1. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora Konkursu.  

2. Każdy zgłoszony projekt kampanii do konkursu będzie rozpatrywany indywidualnie.  

3. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie przedstawionych sprawozdań wezmą pod uwagę 

 a) zgodność podjętych działań  z tematyką konkursową, 

 b) oryginalność, wyjątkowość podejścia do tematu i pomysł na  kampanię,  

 

§ 7 Nagrody w Konkursie  

1.Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody finansowe.  

2. Spośród nadesłanych sprawozdań  z realizowanych  kampanii Jury wybierze trzy projekty, 

które zajmą: 

- 1 miejsce, 

- 2 miejsce , 

- 3 miejsce. 

3. Zwycięscy  otrzymają nagrody  finansowe  tj: 

-za zajęcie I miejsca -2.000 zł 

-za zajęcie II miejsca -1.000 zł 

-za zajęcie III miejsca -500 zł 
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4. Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

5. O decyzji Jury nagrodzone organizacje zostaną powiadomione telefonicznie i drogą 

elektroniczną. Decyzje Jury zostaną ogłoszone również na stronie www.mops.elblag.pl  

6.Wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2019r. podczas konferencji podsumowującej 

projekt. Laureaci zostaną powiadomieni  odrębnym pismem o terminie i miejscu wręczenia 

nagród. 

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych  

1.Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody                 

na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych na potrzeby Konkursu     

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia              

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanym w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. 

2.Osoby biorące udział w Konkursie zgadzają się w przypadku wygrania nagrody,  

na opublikowanie danych na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Elblągu. 

§ 9 Postanowienia końcowe  

1.Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  

2 Spory związane z Konkursem będą rozwiązywane przez Organizatorów Konkursu, a jego 

decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.  

4.Organizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

5.Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:  

Julita Łuciw -Zespół Interwencji Kryzysowej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Elblągu 

tel. 055 625-61-41, e-mail: julita.luciw@mops.elblag.pl 

 

                                          Organizatorzy  

 


