 Regulamin Konkursu
"Aktywny Senior"
                       w ramach III Mieleckich Dni  Seniora
§1
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSUu
1. Organizatorem Konkursu pod nazwą. „Aktywny senior”, jest Mielecka Rada Seniorów 
   i Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
2. Konkurs odbywa się w ramach Mieleckich Dni Seniora finansowanych przez
Urząd Miasta Mielca.
3. Celem Konkursu jest zebranie przykładów i promowanie aktywności
społecznej osób starszych – najbardziej aktywnych seniorów
miasta mieleckiego, działających na rzecz środowiska mieleckiego i pobudzania innych seniorów do działań.
4.Kandydatów do Konkursu należy zgłaszać w formie papierowej na adres: Mielecki Uniwersytet III Wieku, ul.Niepodległości 7 lub pocztą elektroniczną na adres:
staniarz@onet.pl.
5. Konkurs rozpoczyna się 25 kwietnia2018 r. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów
   obowiązuje do 15 lipca 2018 r.
6.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w czasie  Gali Mieleckich Dni Seniora w dniu 
     10 października 2018 r. w sali widowiskowej SCK.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu - kandydatem na Najbardziej Aktywnego Seniora – może
być każdy Senior (w wieku 60+), działający na terenie miasta Mielca.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pracy – opisu działań kandydata na formularzu zgłoszeniowym na adres Organizatora Konkursu.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie w całości wszystkich
postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych 
o kandydacie.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny
§3
KONKURS – KRYTERIA WYBORU KANDYDATA.
1.Wyboru najciekawszych prezentacji dokona Kapituła w kategoriach:kultura i sztuka, 
  wolontariat, sport i rekreacja i moje hobby.
2. Głównym kryterium ocen dokonywanych przez kapitułę weryfikacyjną są:
- osiągnięcia Kandydata na Najbardziej Aktywnego Seniora w obszarze działań na
rzecz swojej społeczności, w czasie przebywania na emeryturze.
- zgodność z tematem konkursu,
- prezentacja kandydata przez osoby z jego otoczenia.
3. Kapituła  składa się z  członków powołanych przez Organizatorów.
4.Do zakwalifikowanych osób do konkursu Kapituła zgłasza się z prośbą o wyrażenie zgody na publikację ich zgłoszeń.
§4
ZASADY KONKURSU
1. Do Konkursu mogą być zgłaszani kandydaci na Najbardziej Aktywnych Seniorów z
terenu miasta  Mielca w wieku 60+.
2. Zgłoszenia dokonują osoby z otoczenia Kandydata, znające jego dokonania.
3. Zgłoszenie – opis kandydata w formie elektronicznej lub papierowej o
długości od 1000 do 2500 znaków ze spacjami, należy przesłać na wyżej wskazane adresy.
4. Opisy powinny ujmować działania Seniorów na rzecz lokalnej społeczności
w szczególności w zakresie rozwijania aktywności seniorów.
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeń. 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie
opisów które naruszają niniejszy regulamin.
7.Zakwalifikowane zgłoszenia nadesłane na konkurs zostaną opublikowane na stronie internetowej Mieleckiej Rady Seniorów, Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w lokalnej prasie.

§5
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1.Wyłonienie najaktywniejszych seniorów odbędzi się na uroczystej gali w następujących
 kategoriach:
             a) kultura i sztuka
              b) wolontariat
               c) sport i rekreacja
              d) moje hobby
2. Przewidziane są cztery nagrody główne i nagrody pocieszenia.
§6
PRAWA AUTORSKIE
1 Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w konkursie wyraża zgodę 
na nieodpłatne rozpowszechnianie tekstu o nim i jego wizerunku.
2. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs 
materiałów, które przechodzą na własność Organizatora z chwilą otrzymania
przez niego zgłoszenia do udziału w Konkursie.

§7
POSTANOWIENIA KOŃC0WE. :
 Wszelkich informacji dotyczących Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu
692049702 lub 696626524.


