
ZARZĄDZENIE NR 63/2021 
STAROSTY KARKONOSKIEGO 

z dnia 13 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu  Konkursu 
„Aktywny Senior/Aktywna Seniorka w Powiecie Karkonoskim” 

Na podstawie  art. 34 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 920 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zasady Konkursu „Aktywny Senior/Aktywna Seniorka w Powiecie Karkonoskim” określa 
Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Starosta Karkonoski ogłasza konkurs pod nazwą „Aktywny Senior/Aktywna Seniorka w 
Powiecie Karkonoskim”. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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REGULAMIN KONKURSU 

 „AKTYWNY SENIOR, AKTYWNA  SENIORKA” 

W POWIECIE KARKONOSKIM 

 

 

§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin ustala zasady i tryb przyznawania tytułu Aktywny Senior/Aktywna Seniorka 

w Powiecie Karkonoskim w danym roku kalendarzowym. 

2. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 

10, 58-500 Jelenia Góra NIP: 6112265072, REGON: 230826377, www.powiatkarkonoski.eu, 

promocja@powiatkarkonoski.eu. 

3. Konkurs organizowany jest we współpracy z Radą Seniorów Powiatu Karkonoskiego. 

4. Celem Konkursu jest wyróżnienie seniorek i seniorów podejmujących działania na rzecz 

środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej w Powiecie Karkonoskim. 

5. Seniorem/Seniorką w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba, która najpóźniej w dniu 

złożenia zgłoszenia konkursowego, ukończyła 60 rok  życia. 

6. Konkurs trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego. 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca I kwartału kolejnego roku kalendarzowego. 

8. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną i/lub listownie  

o miejscu i terminie uroczystego przyznania tytułu.   

9. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

§ 2.  ZAŁOŻENIA KONKURSU 

1. Uczestnikiem konkursu (kandydatem) może być każdy senior powyżej 60 roku życia, zwany 

dalej „Uczestnikiem”, mieszkający na terenie powiatu karkonoskiego, który m.in.: 

a) aktywnie uczestniczy i angażuje osoby starsze do działań na rzecz społeczności lokalnej; 

b) promuje i rozwija wolontariat i grupy samopomocowe wśród osób starszych; 

c) prowadzi działania na rzecz wzmocnienia integracji międzypokoleniowej; 

d) podejmuje działania mające na celu dostrzeżenie potrzeb i problemów osób starszych; 

e) inicjuje i wspiera działania w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego  

i zdrowego stylu życia wśród seniorów. 

2. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, jednostki 

samorządu terytorialnego i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, 

które mają swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie powiatu karkonoskiego. 

3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora. 

4. Zgłaszający może przedstawić po jednym kandydacie w dwóch następujących kategoriach: 

a) AKTYWNA SENIORKA, 

b) AKTYWNY SENIOR. 

5. Zgłaszający nie może nominować własnej kandydatury. 

6. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie i złożenie w czasie 

trwania konkursu formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik  Nr 1 do niniejszego 

Regulaminu wraz z wymaganymi oświadczeniami i załącznikami, drogą elektroniczną na 

adres promocja@powiatkarkonoski.eu lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jeleniej 

Górze ul. Kochanowskiego 10 58-500 Jelenia Góra z dopiskiem „Aktywny Senior/Aktywna 

Seniorka” na kopercie lub w tytule wiadomości email. 

7. Za datę zgłoszenia uznaje się datę wpływu formularza zgłoszeniowego na wyżej wskazany 

adres poczty elektronicznej. W przypadku nadania formularza pocztą tradycyjną, decyduje 

data wpływu do sekretariatu Organizatora Konkursu. 

8. Do zgłoszenia należy dołączyć: 

Załącznik do zarządzenia Nr 63/2021
Starosty Karkonoskiego
z dnia 13 grudnia 2021 r.
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a) materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, takie jak: opracowania, 

fotografie, wycinki prasowe oraz kserokopie dyplomów, podziękowań itp.; 

b) co najmniej dwie niezależne aktualne opinie osób lub instytucji, organizacji 

pozarządowej, rady seniorów, klubów seniora, parafii, mogących potwierdzić 

wiarygodność działalności i osiągnięć kandydata/kandydatki; 

c) zgodę osoby zgłoszonej do konkursu oraz zgodę Wnioskodawcy na przetwarzanie 

danych osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu). 

9. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

 

§ 3. POSTĘPOWANIE KONKURSOWE 

1. Kapituła Konkursowa składa się z 5 członków wliczając Starostę Karkonoskiego. 

2. Członków Kapituły powołuje w drodze zarządzenia Starosta Karkonoski poprzez powołanie  

dwóch członków spośród pracowników Organizatora oraz dwóch członków z Rady Seniorów 

Powiatu Karkonoskiego. 

3. Przewodniczącym Kapituły jest Starosta Karkonoski lub osoba przez Niego upoważniona. 

4. W pracach Kapituły Konkursowej nie mogą brać udziału osoby, które są zgłoszone do konkursu. 

5. Kapituła Konkursowa opiniuje zgłoszenia zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy jej składu. 

6. Głównym kryterium ocen dokonywanych przez Kapitułę Konkursową są osiągnięcia 

Kandydata/ki zgłoszonego/ej do Konkursu w obszarze działań na rzecz seniorów  

podejmowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego,  

w którym zgłaszana jest kandydatura. 

7. Postępowanie Konkursowe obejmuje ocenę formalną i ocenę merytoryczną nadesłanych 

zgłoszeń. 

8. Ocena, o której mowa w §3  ust. 7  zostanie dokonana oddzielnie dla każdej kategorii 

o której  mowa w §2ust. 4. 

9. Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o kryteria: 

a) terminowość zgłoszenia, 

b) kompletność wymaganych dokumentów, w tym prawidłowość wypełnienia formularza, 

c) dokonanie i podpisanie zgłoszenia przez upoważniony podmiot. 

10. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej, skutkować będzie 

pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania i niedopuszczeniem go do oceny 

merytorycznej. 

11. Ocena merytoryczna zgłoszonej kandydatury dokonywana jest uwzględniając poniższe 

kryteria: 

a) aktywność kandydata w zakresie angażowania osób starszych do działań na rzecz 

społeczności lokalnej (0-8 pkt); 

b) podejmowanie przez kandydata działania na rzecz promocji i rozwoju wolontariatu i grup 

samopomocowych wśród osób starszych (0-8 pkt); 

c) podejmowanie i prowadzenie działań przez kandydata na rzecz wzmocnienia integracji 

międzypokoleniowej (0-8 pkt); 

d) podejmowanie przez kandydata działań mających na celu dostrzeżenie potrzeb 

i problemów osób starszych (0-8 pkt); 

e) inicjowanie i wspieranie przez kandydata działań w zakresie aktywnego spędzania czasu 

wolnego i zdrowego stylu życia wśród seniorów (0-8 pkt). 

12. Tytuł Aktywny Senior/Aktywna Seniorka zdobywa laureat, który w wyniku analizy 

nadesłanego zgłoszenia i głosowania przez Kapitułę, zdobył największą ilość punktów. 

13. Kapituła ma prawo nie wyłonić laureata w konkursie. 

14. Kapituła może podjąć decyzje o przyznaniu dodatkowych wyróżnień. 
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§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo do weryfikacji i potwierdzenia danych zawartych w zgłoszeniach. 

2. Organizator ma prawo do zamieszczenia danych kandydatów i laureatów w postaci ich 

imienia i nazwiska wraz z krótką adnotacją uzasadniającą ich kandydaturę oraz imię 

i nazwisko zgłaszających (nazwę instytucji), w materiałach promujących Konkurs oraz 

komunikatach  medialnych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu; 

b) odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny; 

c) niewyłonienia zwycięzców; 

d) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń. 

4. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

 

§ 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Karkonoski z siedzibą przy 

ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – e-mail: iod@powiatkarkonoski.eu 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu w związku z wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO a dla 

zwycięzców w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na 

podstawie art. 6 ust.1 pkt. c RODO. 

4. Odbiorcą danych osobowych będą osoby fizyczne, które odwiedzą profil społecznościowy 

Powiatu Karkonoskiego oraz stronę www.powiatkarkonoski.eu. 

5. W związku z publikacją danych na portalu Facebook, nastąpi przekazanie danych osobowych 

do Państwa trzeciego USA i odbiorcą danych osobowych jest Spółka Facebook Inc. Spółka 

Facebook Inc. przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności  Unii Europejskiej 

z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych 

od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

a) uczestników konkursu– do czasu rozstrzygnięcia konkursu, 

b) osób nagrodzonych oraz - jeżeli dotyczy - nie krócej niż przez okres wskazany 

w przepisach o archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych. 

7. Informujemy, że przysługują Panu/Pani następujące prawa dotyczące danych osobowych: 

dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, 

ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne, aby 

wziąć udział w konkursie. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Konkursu ,,Aktywny Senior” 

 

Konkurs „Aktywny Senior” 

Dane podmiotu zgłaszającego 

(imię i nazwisko /nazwa instytucji, 

adres) 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

 

Telefon: …………………………… 

 

Adres email: 

……………………………………… 

 

Dane Uczestnika (Kandydata) 

Konkursu 

(imię i nazwisko, adres) 

 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

 

Telefon: …………………………… 

 

Adres email: 

……………………………………… 

 

Opis podjętych działań wraz z 

uzasadnieniem kandydatury 

 

 

 

 

Wykaz załączonych dokumentów 

 

Czytelny podpis zgłaszającego 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Konkursu ,,Aktywny Senior” 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE „AKTYWNY SENIOR” 

 

 

 

Ja, …........................................................................, niżej podpisana/y, oświadczam, że wyrażam 

zgodę na udział w konkursie „Aktywny Senior”, organizowanym przez Starostwo Powiatowe 

w Jeleniej Górze, zgodnie z Regulaminem Konkursu, z którym się zapoznałam/łem. 

 

 

 

 

..……………….…………………………… 

Data i czytelny podpis 

 

 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku Uczestników Konkursu 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, mojego 

zarejestrowanego wizerunku na zdjęciach wykonanych podczas wydarzenia, na którym nastąpi 

wręczenie nagród konkursowych oraz nieodpłatne, bezterminowe i nieograniczone terytorialnie 

wykorzystanie przez Administratora mojego wizerunku poprzez umieszczenie tych zdjęć na 

stronie internetowej www.powiatkarkonoski.eu oraz w mediach społecznościowych 

prowadzonych Powiat Karkonoski, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany wyłącznie  

w celach promocji Konkursu. 

 

 

 

 

 

..……………….…………………………… 

Data i czytelny podpis 
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