Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2231/2017
Prezydenta Miasta Radomia
z dnia 16 maja 2017 r.

REGULAMIN
Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom w Radomiu” w 2017 roku
§ 1.
Organizator Konkursu
1. Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom w Radomiu” w 2017 roku , zwany dalej
„Konkursem” organizowany jest przez Prezydenta Miasta Radomia – zwanym
dalej „Organizatorem”.
2. Czynności organizacyjne w ramach Konkursu realizowane są poprzez Kancelarię
Prezydenta - Referat Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Radomiu,
przy ulicy A. Struga 1.
§ 2.
Idea i przebieg Konkursu
1. Ideą Konkursu jest promowanie instytucji otwartych na potrzeby Seniorów,
a także gromadzenie dobrych praktyk, ich upowszechnianie i zachęcanie do
wykorzystania.
2. Celem Konkursu jest wyróżnienie oraz promowanie miejsc, instytucji oraz
organizacji przyjaznych Seniorom, działających w Radomiu: kawiarni, sklepów,
aptek, instytucji kulturalnych, edukacyjnych, użyteczności publicznej i innych (z
zastrzeżeniem § 2 ust. 3), zwanych dalej „Instytucjami”, które z uwagi na
oferowane usługi, stosowane zniżki oraz dostępność architektoniczną wychodzą
naprzeciw oczekiwaniom Seniorów, w których osoby starsze czują się miło i
swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.
3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Seniorze to jest to osoba, która ukończyła 65.
rok życia i jest mieszkańcem Radomia.
4. Z udziału w akcji wyłączone są podmioty, które zostały powołane w celu
podejmowania działań na rzecz Seniorów, w tym otrzymujące dotacje ze środków
publicznych.
5. Certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom w Radomiu”, zwany dalej „certyfikatem”
przyznawany jest dla konkretnego miejsca, co oznacza, że podmiot nie może się
nim posługiwać w innej lokalizacji niż wskazana w formularzu zgłoszenia,

stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Dla każdej lokalizacji powinien zostać
złożony odrębny formularz.
6. Instytucje, ubiegające się o certyfikat, muszą spełniać minimum jedno
z poniższych kryteriów:
a) posiadać
odpowiednie
rozwiązania
techniczno-budowlane,
służące
niwelowaniu barier architektonicznych, w celu dostosowania do potrzeb osób
starszych,
b) posiadać ofertę produktów/usług dostosowaną do potrzeb osób starszych lub
skierowaną specjalnie do tej grupy społecznej,
c) tworzyć i kreować miejsca, z których korzystają (lub będą korzystały) osoby
starsze,
d) oferować różnego rodzaju zniżki i promocje dla Seniorów,
e) być miejscem, do którego często uczęszczają osoby starsze, przy
jednoczesnym dostępie dla wszystkich grup wiekowych,
f) dostrzegać potrzeby Seniorów.
7. Maksymalnie trzy instytucje wybrane w ramach konkursu otrzymają certyfikat
i będą oznaczone specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu.
8. Instytucje, które otrzymają certyfikat, uzyskają prawo do posługiwania się nim
w działaniach promocyjnych przez okres jednego roku od chwili przyznania
certyfikatu, z podaniem roku jego otrzymania.
9. Wykaz instytucji, które otrzymały certyfikat, będzie nieodpłatnie publikowany we
wszelkich materiałach promocyjnych Miasta Radomia, w serwisie internetowym
www.radom.pl oraz portalach społecznościowych, a także przekazany mediom.

§ 3.
Zasady zgłaszania i udziału w Konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie pisemnego Formularza
zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem stanowiącego Załącznik nr 1 do
Regulaminu,
podpisanego
przez
osobę/osoby
upoważnione
do
reprezentowania instytucji wraz z krótką rekomendacją organizacji
pozarządowej.
2. Formularze zgłoszeniowe należy przesłać w formie elektronicznej – scan
wypełnionego formularza – na adres: cop@umradom.pl lub złożyć osobiście
w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. A. Struga 1 w terminie
wskazanym w ogłoszeniu o konkursie, stanowiącym załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 2231/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 16 maja 2017 r.

3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest wyrażeniem zgody na powyższe
warunki.
§ 4.
Kapituła Konkursu
1. Kapitułę Konkursu powołuje Organizator.
2. Skład Kapituły zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez stronę
Konkursu www.radom.pl/cop - zakładka Miejsce Przyjazne Seniorom w Radomiu.
3. Przewodniczącym Kapituły Konkursu jest Prezydent Miasta Radomia.
4. Ocena zgłoszeń prowadzona będzie w formie punktowej w oparciu o przyjęte
w Konkursie kryteria.
5. Kapituła wyłoni maksymalnie trzech laureatów (trzy miejsca) którzy otrzymają
certyfikat i będą oznaczone specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu.
6. Decyzje podjęte przez Kapitułę są ostateczne i nie stosuje się wobec nich trybu
odwoławczego.
7. Laureatom konkursu nie przysługują roszczenia o zmianę przyznanej nagrody na
inną, ani na zamianę przyznanej nagrody na jej równowartość pieniężną.

§ 5.
Postanowienia końcowe oraz informacje organizacyjne
1. Nadesłane zgłoszenia przechodzą na własność Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania treści zawartych w
nadesłanych zgłoszeniach oraz dokonywania w nich skrótów i zmian
redakcyjnych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści
niniejszego Regulaminu w trakcie realizacji, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie
mogą wprowadzać rozwiązań mniej korzystnych dla uczestników Konkursu niż
przewidziane w pierwotnej wersji Regulaminu.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu są podstawą prowadzenia Konkursu,
a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
5. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości podczas
uroczystej gali.

6. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela
Pozarządowych, ul. A. Struga 1, tel.48- 362 04 91.

Centrum

Organizacji

7. Baza danych osobowych zebranych w Konkursie będzie wykorzystana przez
Organizatora Konkursu wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2016. poz. 922 ze zmianami). Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do
swoich danych oraz ich weryfikacji.

