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Regulamin konkursu  

o tytuł 

„Najciekawsza Zielona Inicjatywa Senioralna”  
 

§ 1 
 

Rodzaj wyróżnienia 

                       Niniejszy regulamin określa zasady wyboru 4 inicjatyw – laureatów 

konkursu o tytuł „Najciekawszej zielonej inicjatywy Senioralnej”. Konkurs ma na celu 

edukację obywatelską i ekologiczną społeczności lokalnej przez promocję zielonych 

inicjatyw i ich twórców, wykonanych w przestrzeni publicznej miasta w toku realizacji 

zadania publicznego pn.”Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni 

publicznych miasta Legnica” Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów, 

dofinansowanego z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI+” na lata 

2021-2025 oraz aktywizację całej społeczności lokalnej do dbania o zieleń miejską dla 

dobra wspólnego i podejmowania w tym zakresie inicjatyw obywatelskich w przestrzeni 

publicznej.  

§ 2 
 

Nagrody 
1. Nagrody otrzymują 4 inicjatywy uznane za najlepsze spośród 10 realizowanych inicjatyw 

przez seniorów, uczestników w ramach projektu Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych 

Emerytów pn.”Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych 

miasta Legnica”, dofinansowanego z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i 

Polityki Społecznej ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych 

„AKTYWNI+” na lata 2021-2025 

2. Wszyscy członkowie 4 grup uznanych projektów inicjatyw przez Kapitułę Konkursową za 

najlepsze otrzymają dyplomy i zaproszenia do udziału spotkaniu sieciującym środowiska 

senioralne do działania na rzecz ekologii i klimatu, które odbędzie się na terenie Arboretum 

w Wojsławicach w dniu 20 października 2021 r. Liderzy grup dodatkowo otrzymają drobne 

nagrody książkowe.  
§ 3 

 

Kryteria formalne zgłaszania do konkursu 
1. Do konkursu zgłaszane są projekty inicjatyw realizowanych na terenie miasta Legnica.  
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2. Zgłoszenia do konkursu dokonuje społecznie pracujący z grupą członek Stowarzyszenia  

opracowujący pomysł inicjatywy na obowiązującym w projekcie formularzu. 

3. Projekty inicjatyw sporządzone na formularze przyjmowane są w Biurze Projektu, które 

znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Zielonej 13of, 59-220 Legnica na ręce 

koordynatora projektu Barbary Galant w każdy dzień z wyjątkiem dni wolnych od pracy w 

godz. 09:00 – 13:00.  

4. Ostateczny termin przyjmowania projektów inicjatyw upływa 10. 10. 2021 o godz.16.00.  

5. Zgłoszenia do konkursu może także dokonać każdy obywatel, instytucja, organizacja 

pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja), grupa nieformalna lub samopomocowa na liście 

osób popierających inicjatywę. Zgłoszenia w tej formie można dokonać na liście załączonej 

do regulaminu, na listach członków grup zbierających podpisy lub pobrać listę załączoną do 

ogłoszeń o konkursie ze strony Stowarzyszenia – firmowej i na FB 

6. Zgłoszenia do konkursu są wolne od opłat. 

 

 

§ 4 
 

Zespół zadaniowy konkursu 
1. Konkurs jest zarządzany przez Zespół Zadaniowy realizujący konkurs pn. „Najciekawsza 

Zielona Inicjatywa Senioralna.” w składzie: Barbara Galant,  Leonarda Mokhtari i Zofia 

Stawińska -Zawiślak. 

2. Zespół zadaniowy w oparciu o formularze zgłoszeniowe stworzy listę rankingową 

zielonych inicjatyw zgłoszonych w konkursie na „Najciekawszą Zieloną Inicjatywę 2021 

roku”. 

3. Właściwą organizacją do przeprowadzenia konkursu z ramienia legnickich organizacji 

pozarządowych jest Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów. 

 

§ 5 
 

Kapituła Konkursu. 
1. Kapitułę Konkursu powołuje Prezes Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów 

Barbara Galant, który pozostaje obserwatorem bez prawa głosu w czasie prac Kapituły 

Konkursu oraz ogłaszającym wynik konkursu. 

2. Członkami Kapituły Konkursu są członkowie Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych 

Emerytów, organizacje pozarządowe. 

3. Kapituła Konkursu składa się z 5 osób: 

 Urzędu Miasta Legnica – 2 osoby 

 Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy – 1 osoby 

 Przedstawicieli Organizacji pozarządowych – minimum  2 osoby, 

4. Członkowie Kapituły Konkursu wybierają spośród siebie Przewodniczącego. 

Przewodniczący prowadzi spotkanie Kapituły Konkursowej i dba o przestrzeganie 

niniejszego regulaminu. 

5. Członkowie Kapituły Konkursu za pracę w ramach konkursu nie pobierają wynagrodzenia. 
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§ 6 
 

Kryteria oceny i przyznania nagrody 
1.    Kapituła Konkursu oceniać będzie zgłoszone projekty zielonych inicjatyw w trzech 

kategoriach na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych projektów zielonych 

inicjatyw oraz prezentacji projektów zielonych inicjatyw przed Kapitułą przez liderów 

grup: 

 Atrakcyjność inicjatywy w przestrzeni publicznej, 

 Aktywność obywatelska liderów i grup roboczych przy realizacji inicjatyw. 

 Poparcie i zaangażowanie środowisk lokalnych w realizację inicjatyw. 

2.    Członkowie Kapituły Konkursu oceniają każdą zgłoszoną inicjatywę przyznając 

maksymalnie 10 punktów w każdej kategorii. 

3.    Suma uzyskanych punktów stanowi ocenę końcową. 

4. Tytuł i nagrody zostaną przyznaną 4 zielonym inicjatywom i ich twórcom, znajdującym się 

na liście rankingowej, które uzyskały największą ilością punktów. 

5. Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

§ 7 
 

Ochrona danych w toku prac konkursowych 
1. Wynik konkursu jest tajny do momentu oficjalnego ogłoszenia. 

2. Udostępnienie informacji o pracach kapituły, liście rankingowej, wyniku konkursu przed 

oficjalnym ogłoszeniem wyniku konkursu, przez jakąkolwiek osobę zarządzającą 

konkursem skutkować będzie upublicznieniem przez Zespół Organizacyjny konkursu w 

mediach zaistniałego faktu z potępieniem zaistniałego czynu. 

 

 

§ 8 
 

Ogłoszenie wyniku i wręczenie nagrody 
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie 15 października na stronie internetowej 

Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów  https://szczesliwi-emeryci.org.pl/ 

2. Wręczenie nagród odbędzie się podczas wizyty studyjnej w Arboretum w Wojsławicach, 

które odbędzie się w dniu 20 października 2021 r. 

3. Nagroda główna za I miejsce w konkursie zostanie wręczona w listopadzie 2021 na 

otwartym dla publiczności spotkaniu podsumowującym projekt i sieciującym środowiska 

senioralne. 

 

 

 

 

https://szczesliwi-emeryci.org.pl/
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§ 9 
 

Poufność pracy i oświadczenia woli członków Kapituły 

1. Powołani członkowie Kapituły Konkursu przed przystąpieniem do pracy zobowiązani są 

do podpisania deklaracji o bezstronności, poufności oraz do przestrzegania zasad 

niniejszego regulaminu oraz złożenia zobowiązania do zachowania w tajemnicy danych, 

do których będą mieli dostęp, a w szczególności zawartości listy rankingowej, protokołu z 

posiedzenia Kapituły i wyniku przyznania wyróżnienia „Najciekawsza Zielona Inicjatywa 

Senioralna 2021 r.”. Oświadczenie stanowi załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Nie podpisanie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją w pracach Kapituły Konkursu. 

 

 

§ 10 
 

Przedmiot i zasady pracy Kapituły Konkursu 
 Celem powołania i pracy Kapituły Konkursu jest przyznanie tytułu „Najciekawsza Zielona 

Inicjatywa Senioralna” i nagród, zgodnie z niniejszym regulaminem. 

 Ustalenia Kapituły są ważne, jeżeli zostaną podjęte w obecności 3 członków Kapituły 

Konkursu. 

 Z posiedzenia Kapituły Konkursu przewodniczący sporządza się protokół, który podpisuje 

wraz z członkami obecnymi na posiedzeniu i umieszcza w zamkniętej kopercie.           

 Przewodniczący Kapituły Konkursu przekazuje kopertę z wynikiem konkursu 

przewodniczącemu zespołu zadaniowego, który jest zobowiązany do jej bezpiecznego 

przechowania i otworzenia dopiero w momencie ogłaszania wyniku.                      

                                                                          

§ 11 
 

Zatwierdzenie regulaminu 
Regulamin niniejszy zatwierdzony został Uchwałą Nr 8 Zarządu Polskiego Stowarzyszenia 

Szczęśliwych Emerytów  w dniu 13 września 2012 r., i podlega ogłoszeniu. 

 

 

Legnica, dnia 13 września 2021 r. 

 

 

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów Barbara Galant 
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu Konkursu o wyróżnienie „Najciekawsza Zielona Inicjatywa Senioralna 2021 r.” 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Ja………………………………………………………………………………………………...

jako członek Kapituły Konkursu o wyróżnienie „Najciekawsza Zielona Inicjatywa 2021 r.”, 

powołany do pracy w ramach zadania publicznego „Strategia partycypolis – seniorzy dla 

zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica, informuję, że przed przystąpieniem do 

pracy w Kapitule Konkursu zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i go w pełni akceptuję.  

Tym samym zgodnie z § 9 pkt.1 Regulaminu oświadczam o swojej bezstronności, zapewniam 

zachowanie poufności oraz zobowiązuję się do przestrzegania zasad Regulaminu. Oświadczam, 

iż zachowam w tajemnicy wyniki listy rankingowej, zapisy protokołu z posiedzenia Kapituły 

Konkursu i wynik przyznania wyróżnienia „Najciekawsza Zielona Inicjatywa 2021 r.” oraz 

akceptuję rygory nałożone regulaminem. Przyjmuję do wiadomości, iż poświadczenie 

nieprawdy lub niedochowanie tajemnicy skutkować będzie postępowaniem zgodnie z § 6 cz. 3 

pk3 Regulaminu. 

Legnica, dnia …………............       

 

                                                                                Podpis………………………….............    
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                                  Załącznik 2 

Lista osób wspierających realizację inicjatywy 

Nazwa i miejsce realizacji inicjatywy .......................................................................................... 

Lider partycypacyjnego planowania przestrzeni (czytelny podpis)…………………………….. 

L.p. Imię i Nazwisko Data urodzenia Czytelny podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


	Niniejszy regulamin określa zasady wyboru 4 inicjatyw – laureatów konkursu o tytuł „Najciekawszej zielonej inicjatywy Senioralnej”. Konkurs ma na celu edukację obywatelską i ekologiczną społeczności lokalnej przez promocję zielo...

