
 
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd Promujący Zdrowie”  2023  

 
 
§ 1 
1.1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa zasady i warunki przeprowadzenia 

konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – „Samorząd Promujący Zdrowie” (zwany dalej 

Konkursem). 

1.2. Organizatorem Konkursu jest: Stowarzyszenie Manko z siedzibą w Krakowie (30-698 Kraków), 

ul. Siarczki 16, wpisanym do KRS pod numerem 0000225549 (dalej jako Organizator). 

§ 2  
Cele Konkursu „Samorząd Promujący Zdrowie”: 

2.1.Wyróżnienie i promocja gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich wspierających ochronę i 
promocję zdrowia. 

2.2.Zwiększenie zainteresowania opinii publicznej, mediów, inwestorów, a także innych 
samorządów działalnością JST w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia. 

2.3.Promowanie partnerskich relacji JST z podmiotami działającymi na rynku ochrony zdrowia. 

2.4.Promowanie współpracy pomiędzy sektorem ochrony zdrowia a samorządem terytorialnym.  

2.5. Zachęcenie gmin do wypracowania i wdrażania odpowiednich standardów działania 
administracji publicznej w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia 

2.6. Nagrodami w Konkursie „Samorząd Promujący Zdrowie” są: Dyplom oraz Puchar Głosu 
Seniora. Nagrody otrzymają samorządy, które zdobędą 1, 2 i 3 miejsce w Konkursie. 
 
§ 3  
3.1. W Konkursie „Samorząd Promujący Zdrowie” mogą brać udział jednostki samorządu 
terytorialnego: gminy, powiaty i samorządy wojewódzkie.  
 
§ 4  
4.1. Zgłoszenia udziału w Konkursie „Samorząd Promujący Zdrowie” dokonują organy lub osoby 
upoważnione do reprezentowania jednostki ubiegającej się o uzyskanie nagrody w Konkursie.  
4.2. Zgłoszenia udziału w Konkursie „Samorząd Promujący Zdrowie” dokonuje się poprzez 
przesłanie na adres Stowarzyszenia Manko zgłoszenia konkursowego w terminie określonym przez 
Stowarzyszenie Manko głoszonym na stronie www.glosseniora.pl 
4.3. Zgłoszenie udziału w Konkursie „Samorząd Promujący Zdrowie” jest równoznaczne z 
wyrażeniem zgody na udostępnianie danych oraz informacji niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania konkursowego, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.  

 
§ 5  
5.1. Zgłoszenia konkursowe podlegają ocenie formalnej, a następnie – pod warunkiem 
pozytywnego wyniku oceny formalnej – ocenie merytorycznej.  

5.2. Celem oceny formalnej jest sprawdzenie poprawności wypełnienia zgłoszenia konkursowego 
oraz zdolności prawnej jednostki aplikującej do udziału w Konkursie.  
 
§ 6  
6.1. Wskaźniki brane pod uwagę przy ocenie opisywanych projektów/programów zgłaszanych do 
Konkursu przez samorządy: 
- Promocja projektu/programu  
- Grupa docelowa/liczba uczestników działań w tym osób z niepełnosprawnościami, 
- Skuteczność działań – ocena wskaźników końcowych realizacji zadania 
- Partnerstwo w programie 
- Ewentualnie efektywność zadania w kontekście oddziaływania na otoczenie 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 7 
7.1.Ostatecznego wyboru laureatów – spośród nadesłanych zgłoszeń – dokona Rada Konkursu, 
powołana przez Organizatora. 
 
7.2. Dane, które zamieszczają uczestnicy Konkursu w zgłoszeniach konkursowych, są objęte przez 
Organizatora klauzulą poufności. Organizator nie ujawnia przekazanych informacji wobec 
jakichkolwiek osób trzecich.  
 
7.3. Decyzja o wyniku postępowania konkursowego jest ostateczna i nie przysługuje od niej 
odwołanie.  
 
§ 8 
8.1. W sprawach spornych lub nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie głos decydujący 
przysługuje Prezesowi Stowarzyszenia Manko.  
 
8.2. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy uczestnikami Konkursu a Organizatorem rozstrzyga sąd 
właściwy dla siedziby Stowarzyszenia Manko. 
 
 
 
Załącznik nr 1. 

Formularz Zgłoszenia Konkursowego „Samorząd Promujący Zdrowie”.  

 


