I Powiatowy Konkurs Samorządowy dla Seniorów
Starosta Będziński Sebastian Szaleniec zachęca wszystkich seniorów z terenu Powiatu
Będzińskiego do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o samorządzie powiatowym pod nazwą
„I Powiatowy Konkurs Samorządowy dla Seniorów”.

REGULAMIN KONKURSU
Organizator konkursu
1.

Organizatorem I Powiatowego Konkursu Samorządowego dla Seniorów, zwanego
dalej „Konkursem”, jest Starosta Będziński, zwany dalej „Organizatorem”.
Ogólne założenia organizacyjne

1. Konkurs adresowany jest do osób powyżej 60. roku życia, zamieszkujących na terenie
Powiatu Będzińskiego.
2. Celem Konkursu jest zachęcenie seniorów do pogłębiania i upowszechniania wiedzy
na temat Powiatu Będzińskiego oraz kształtowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego
i zasad funkcjonowania w samorządzie terytorialnym.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Przebieg konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie w dniu
27 maja 2021 r. na stronie www.powiat.bedzin.pl jak również w zakładce Aktywny Senior
arkusza pytań (w formie PDF) oraz edytowalnego arkusza odpowiedzi.
2. Arkusz zawiera 25 pytań opisowych.
3. Uczestnicy swoje odpowiedzi przesyłają na uzupełnionym edytowalnym arkuszu
odpowiedzi lub też w innej formie, wzorowanej na arkuszu.
4. Nadesłanie arkusza odpowiedzi na pytania konkursowe oznacza akceptację jego
warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
5. Każdemu z uczestników przysługuje możliwość jednorazowego wypełnienia arkusza
odpowiedzi. W sytuacji wypełnienia i złożenia większej ilości arkuszy, pod ocenę poddany
będzie tylko i wyłącznie arkusz przesłany jako pierwszy.
6. Do załączonego arkusza odpowiedzi należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
telefon kontaktowy/adres e-mailowy oraz wiek autora.
7. Odpowiedzi należy przesłać w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. na adres: Starostwo
Powiatowe w Będzinie, Wydział Polityki Społecznej ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500
Będzin z dopiskiem: „I Powiatowy Konkurs Samorządowy dla Seniorów” lub na adres emailowy: politykaspoleczna@powiat.bedzin.pl w tytule wpisując „I Powiatowy Konkurs
Samorządowy dla Seniorów”.
8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
danych osobowych uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nagrody
1.

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych prac, które zwyciężą

w Konkursie, o łącznej puli 1500 zł oraz pamiątkowe dyplomy za udział w Konkursie dla
wszystkich uczestników.
2.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, przyznawania nagród
lub przedłużenia terminu Konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych
od Organizatora.
Komisja Konkursowa
1.
2.
3.

Organizator powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej ,,Komisją”.
Wszystkie arkusze odpowiedzi przesłane do Konkursu podlegają ocenie Komisji.
Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne, prawnie wiążące dla wszystkich
uczestników Konkursu i nie podlegają weryfikacji.
Terminarz

1.

Termin nadsyłania prac mija 30 czerwca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego
lub data wpływu e-maila).
2.
Ocena prac przez Komisję nastąpi do 10 lipca 2021 r.
3.
Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie do 15 lipca 2021 r.,
a wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie:
www.powiat.bedzin.pl, w gazecie samorządowej: PowiatowaPress, oraz zakładce Aktywny
Senior.
4.
Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w terminie ustalonym z laureatami konkursu.

