
REGULAMIN
Konkursu „Miejsce przyjazne seniorom”

Organizatorzy: Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
Gminna Rada Seniorów w Wieliczce

§1.

1. Realizując działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno-bytowej seniorów, 
przedstawiamy Regulamin Konkursu „Miejsce przyjazne seniorom”, zwanym dalej 
„konkursem”. Regulamin Konkursu ustala zasady i warunki  jego przeprowadzania.

2. Konkurs ma charakter cykliczny i jest przeprowadzany corocznie.
 

§2.

1. Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie miejsc przyjaznych seniorom 
działających na terenie Miasta i Gminy Wieliczki, tj. : kawiarni, sklepów, aptek, instytucji 
kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, 
odpowiadających na potrzeby osób starszych przez dostosowanie rozwiązań 
architektonicznych  oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do 
tej grupy, w których osoby starsze czują się miło, swobodnie, są godnie traktowane i 
obsługiwane.

 §3.

1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie czytelnie wypełnionego formularza 
zgłoszenia, stanowiącego załącznik nr.1 do Regulaminu. Formularz zgłoszenia powinien 
zostać złożony na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy, Wieliczka ul. Powstania 
Warszawskiego 1, bądź przesłany listownie na adres Urząd Miasta i Gminy Wieliczka / 
Gminna Rada Seniorów, Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 z dopiskiem: Konkurs: 
„Miejsce przyjazne seniorom” w terminie określonym w ogłoszeniu o rozpoczęciu naboru 
zgłoszeń , który zamieszczony jest na stronach internetowych organizatorów.
                      
2. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać :

1) instytucje,
2) firmy,
3) organizacje,
4) urzędy,
5) osoby fizyczne ( przynajmniej grupa 5 osobowa) i w tym przypadku należy dołączyć 
pisemną zgodę na udział w konkursie osoby/osób upoważnionej do reprezentowania instytucji lub 
organizacji na przystąpienie do konkursu i tym samym ubiegającej się o certyfikat – załącznik nr 2 
do Regulaminu
6) inne podmioty spełniające kryteria Regulaminu wymienione w ust. 4.



3. Podmiot (miejsce) ubiegający się o certyfikat powinien spełniać przynajmniej cztery 
spośród poniższych kryteriów:

1) posiadać ofertę specjalnie skierowaną do osób starszych,
2) utrzymywać i rozbudowywać ofertę,
3) umieć dotrzeć do jak najszerszego grona seniorów z ofertą,
4) realizować zniżki i rabaty dla seniorów,
5) posiadać architekturę, wyposażenie powierzchni użytkowej dostosowane do osób 

starszych,
6) wykazywać się życzliwością i otwartością na potrzeby osób starszych i wychodzić 

naprzeciw  ich oczekiwaniom,
7)  być miejscem do którego często uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie dla

wszystkich grup wiekowych.

4. Z udziału w konkursie wyłączone są podmioty, które statutowo podejmują działania na 
rzecz seniorów lub zostały powołane w celu podejmowania takich działań.

§4
1. Organami Konkursu są : 

➢           Komisja Konkursowa,
➢           Kapituła Konkursowa.

2. Komisja Konkursowa w składzie  co najmniej 5 osób, powoływana jest przez Gminną Radę 
Seniorów w Wieliczce. Zadaniem Komisji  jest weryfikacja zgłoszeń pod względem formalnym 
oraz wizytacja zgłoszonych do konkursu miejsc i ich ocena.

3. Ocena wizytowanego miejsca następuje zgodnie z treścią formularza oceny, który jest 
załącznikiem nr 3 do Regulaminu.

4. Formalne rozpatrzenie zgłoszenia wraz z wizytacją zgłoszonego podmiotu/ miejsca,  następuje w 
ciągu trzech tygodni od dnia złożenia dokumentów do udziału w Konkursie.

5. Komisja jest uprawniona do weryfikacji podmiotów/miejsc, którym przyznano certyfikaty w 
latach poprzednich.

6. Oceną zgłoszeń oraz weryfikacją dotychczas przyznanych certyfikatów zajmuje się Kapituła 
Konkursowa  w składzie co najmniej 5 członków, powołanych :

 zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczki w porozumieniu z  Gminną Radą Seniorów.

7. Kapituła Konkursowa przygotowuje listę rekomendacyjną zweryfikowanych  podmiotów/miejsc 
oraz ostateczną decyzję o przyznaniu certyfikatu i ewentualne wnioski o odebranie wcześniej 
przyznanego certyfikatu.



§ 5

1. Certyfikat „Miejsce przyjazne seniorom”, jest przyznawany 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 zgłoszenia.

2. Podmioty (miejsca ), które otrzymają Certyfikat mają prawo posługiwać się nim w działaniach 
promocyjnych tytułem „Miejsce przyjazne seniorom”  od chwili przyznania Certyfikatu.

3. Podmioty, które otrzymały certyfikat oznaczający miejsce przyjazne seniorom mogą go utracić , 
jeśli przestaną spełniać kryteria, o których mowa w § 3. ust.4. Decyzję taką podejmuje Kapituła na 
wniosek Komisji.

4. Wykaz instytucji i organizacji, które otrzymały certyfikat zostanie nieodpłatnie opublikowany w 
materiałach promocyjnych miasta i gminy Wieliczki oraz w lokalnej prasie i mediach  
społecznościowych.

5. Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem certyfikatów odbędzie się do dnia 15 grudnia 
w danej edycji akcji.

§ 6.

1. Organizatorzy konkursu nie zwracają złożonych dokumentów i  zastrzegają sobie prawo do 
publikowania treści  oraz przetwarzania na cele konkursu.

2. Regulamin Konkursu wraz z w/w załącznikami dostępny jest w siedzibie Rady Seniorów 
Wieliczka Plac Kościuszki 2 (Różowa Kamienica) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta i 
Gminy Wieliczka (www.wieliczka.eu) oraz Wielickiego Centrum Kultury (www.wck.wieliczka.eu).

http://www.wck.wieliczka.eu/
http://www.wieliczka.eu/

