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Regulamin ogólnopolskiego konkursu międzypokoleniowego „Pro-seniorski junior roku” 

 

 

§1 Cele konkursu 

 

 

Celami konkursu są: 

1. Pokazanie sposobów w jaki dzieci pomagają dziadkom.  

2. Spędzanie w sposób aktywny czasu wolnego. 

3. Integracja międzypokoleniowa. 

4. Nawiązywanie bliższej relacji z osobami starszymi. 

 

 

§2 Organizator konkursu 

 

 

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Pro-seniorski junior roku” jest Stowarzyszenie 

Manko (wydawca magazynu GŁOS SENIORA) 

2. Adres organizatora: 30-698 Kraków, ul. Siarczki 16, wpisanym do KRS pod numerem 

0000225549  

3. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne 

– wsparcie integracji międzypokoleniowej” współfinansowanego przez Ministerstwo 

Edukacji i Nauki 

 

 

§3 Założenia organizacyjne 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci mieszkające na terenie całej Polski. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi 

wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. 

4.  Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu więcej niż jedną pracę,  ale każdą  w 

formie osobnego zgłoszenia. 

5. Prace muszą mieć formę zdjęcia i opisu, osoby, która pomaga w jakiś sposób osobom 

starszym. Opis powinien zawierać to w jaki sposób przebiega dana pomoc. 
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6.  Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest zaprezentowania 

sposobów w jaki dzieci pomagają dziadkom. 

7. Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie 

prawni uczniów, nauczyciele, uczestnicy warsztatów terapeutycznych, członkowie 

klubów seniora lub sami uczestnicy, którzy ukończyli 13 lat. 

8. Prace należy wysłać na adres mailowy organizatora: konkurs@manko.pl wpisując w 

tytule maila tytuł konkursu: „Pro-seniorski junior roku”  

9. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się informacje takie 

jak dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),  numer telefonu, adres e-mail 

oraz podpisane oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu 

(załącznik nr 1 na ostatniej stronie). 

10. Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie. 

11. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Głosu Seniora 

https://glosseniora.pl/ 

12. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

 

 

§4 Ocena prac konkursowych 

 

 

1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia 2022 roku na 

wskazany w regulaminie adres e-mailowy (konkurs@manko.pl)  

2. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane 

niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane. 

3. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez 

organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób: 

- zgodność pracy z tematem 

- jakość wykonania 

- oryginalność i pomysłowość 

 

         5.   Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

 

 

§5 Ogłoszenie wyników konkursu 

 

 

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do 7 grudnia 2022 roku. 

2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione mailowo o wynikach 

konkursu. 

mailto:konkurs@manko.pl
https://glosseniora.pl/
mailto:konkurs@manko.pl
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§6 Nagrody główne 

 

 

1. Organizator konkursu przyzna pierwsze miejsce i dwa wyróżnienia. 

2. Autorzy wygranych prac otrzymają nagrody niespodzianki. 

3. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. 

 

 

§7 Postanowienia ogólne 

 

 

1. Niniejszy regulamin jest  jedynym  i  wyłącznym  dokumentem  określającym  zasady 

i warunki prowadzenia konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone 

lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora. 

3. Koszty przygotowania pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu.  

4. W uzasadnionych  przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w 

regulaminie. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich 

przez autora pracy zgłoszonej do konkursu. 

6. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną 

rozstrzygnięte polubownie. 

7. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika 

niniejszego regulaminu. 
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Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

 

OŚWIADCZENIE 
  

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że biorę udział w konkursie .......................................... 

przyjmuję do wiadomości postanowienia Regulaminu Konkursu. 

  

  

  

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w w/w konkursie.  Zapoznałem/łam się z 

regulaminem i w pełni go akceptuję. 

  

2.   W/w dane osobowe zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby w/w konkursu. 

  

3.   Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim/ mojego dziecka  wizerunkiem uczestnika na 

stronach www bądź w mediach w celu promocji ww. konkursu. 

  

  

Data i czytelny podpis. 

W przypadku osób niepełnoletnich podpisuje opiekun 

  

  

……………………………………………………………………………………… 

 

 


