
Załącznik  do Uchwały Nr 2782/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 9 października 2020 roku         

 

REGULAMIN 

Konkursu „Viva! Wielkopolski Senior – edycja 2020” 
 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu „Viva! Wielkopolski Senior – edycja 

2020”, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Województwo Wielkopolskie w imieniu którego działa 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, zwany w dalszej części Regulaminu 

Organizatorem Konkursu.    

3. Termin realizacji prac związanych z organizacją Konkursu ustala się na okres od dnia 

ogłoszenia Konkursu do 18 grudnia 2020r. 

4. Zgłoszenia do Konkursu można dokonać od dnia ogłoszenia Konkursu do 30 października 

2020r. (data wpływu formularza zgłoszenia wraz z podpisanymi oświadczeniami na adres 

email wskazany w par. 4 ust. 6). 

5. Ogłoszenie Konkursu wraz z załącznikiem zostanie zamieszczone na stronie internetowej 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (www.rops.poznan.pl) oraz 

na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 2  

CEL I MIEJSCE REALIZACJI KONKURSU 

 

1. Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie ponadprzeciętnych postaw seniorów 

i promowanie zrealizowanych inicjatyw w roku 2020, które były/są bezpośrednio związane 

z trwającą pandemią wirusa Sars Cov-2. 

 

2. Konkurs prowadzony jest na terenie Województwa Wielkopolskiego i dotyczy działań 

realizowanych dla mieszkańców Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3  

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Tytuł „Viva! Wielkopolski Senior – edycja 2020” będzie mogła otrzymać osoba, która: 

 

a) w roku 2020 ukończy/ukończyła 60 rok życia, 

http://www.rops.poznan.pl/


b) w okresie od marca 2020r. inicjowała/angażowała się w realizację działań na rzecz 
mieszkańców wielkopolski, które były/są związane z pandemią wirusa SARS Cov2. 

 

2. Konkurs jest konkursem otwartym.   

 

§ 4 

WYMOGI FORMALNE 

 

1. Wymogiem formalnym jest zgłoszenie do Konkursu.  

2. Zgłoszenia dokonują Prezydent/Burmistrz/Wójt, który wskazuje jednego kandydata 

z miasta/gminy zwanego dalej „Uczestnikiem Konkursu”.  

3. Nominacja wymaga pisemnej zgody Uczestnika Konkursu, która przekazywana jest 

podmiotowi zgłaszającemu. 

4. Podmiot zgłaszający uzyskuje pisemną zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie 

danych osobowych i upowszechnianie wizerunku w celu udziału w Konkursie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Wniosek musi zostać złożony na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi 

załącznik do Regulaminu. Formularze zgłoszeniowe złożone po terminie oraz zawierające 

braki formalne nie będą rozpatrywane.  

6. Formularz zgłoszenia, w tym podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

i upowszechnianie jego wizerunku, należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: 

marcelina.sadowska@rops.poznan.pl lub magdalena.wieczorek@rops.poznan.pl do 

30 października 2020r.  

 

§ 5 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Poznaniu z siedzibą ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, tel. 

(61) 85 67 300, fax (61) 85 15 635, e-mail: rops@rops.poznan.pl, 

www.rops.poznan.pl. 

2. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest udział 

w konkursie „Viva! Wielkopolski Senior – edycja 2020”, dotyczy to m.in. procesu 

zgłaszania kandydatów, rozstrzygnięcia konkursu, ewentualnej wypłaty nagrody 

finansowej, podania informacji do publicznej wiadomości oraz archiwizacji.  

3. Przetwarzanie odbywa się na podstawie: 

a) zgody Uczestnika Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, t.j. RODO 

(tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE); 

mailto:marcelina.sadowska@rops.poznan.pl
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b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust 

1 lit. e RODO w związku z art. 21 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej. 

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane innym organom 

publicznym w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków prawnych. Dane 

osobowe mogą być powierzane również podmiotom wspierającym ROPS w zakresie 

obsługi teleinformatycznej, technicznej, szkoleniowej, ubezpieczeniowej oraz 

nadzorującym (np. audyty, kontrole, Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego). 

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie są przekazywane do krajów trzecich (poza 

EOG) lub organizacji międzynarodowych. Nie podejmujemy działań, które opierają się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. 

6. W ramach ochrony swoich praw, Uczestnicy Konkursu mają prawo żądać dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania. Mają 

również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przechowywane przez okres wymagany 

obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną, właściwymi przepisami prawa, w szczególności 

Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 

8. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się telefonicznie - (61) 85 67 340 

lub e-mailowo – iod@rops.poznan.pl w sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych. 

 

§ 6 

OCENA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU 

 

Oceny merytorycznej Formularzy zgłoszenia dokona Zespół Oceniający Konkursu ”Viva! 

Wielkopolski Senior”, zwany dalej Zespołem, powołany przez Organizatora Konkursu na czas 

trwania danej edycji. 

§ 7  

ZESPÓŁ OCENIAJĄCY 

 

1. W skład Zespołu wejdą przedstawiciel/e Organizatora Konkursu oraz przedstawiciel/e 

organizacji, instytucji, podmiotów społecznych działających na rzecz wsparcia osób 

starszych.  

2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu wskazany przez Organizatora Konkursu. 

3. Członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. 

4. Zespół przygotowuje propozycję maksymalnie 10 kandydatów do tytułu „Viva 

Wielkopolski Senior”, a ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego.  



5. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy 

obecności co najmniej 1/2 swych członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos Przewodniczącego. 

6. Od werdyktu Zarządu Województwa Wielkopolskiego nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 8 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu – wybór Laureatów Konkursu nastąpi do 18 grudnia 2020 roku. 

2. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej po rozstrzygnięciu Konkursu 

na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 

(www.rops.poznan.pl) 

 

§ 9  

NAGRODY 

 

1. Laureatom zostaną przyznane nagrody finansowe. 

 

§ 10  

BIURO KONKURSU 

 

Obsługę administracyjną Konkursu prowadzi: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

Dział Koordynacji Polityki Społecznej 

ul. Feliksa Nowowiejskiego 11  

61-731 Poznań  

tel. 61 8567334, 61 8567300 

www.rops.poznan.pl 

 

Informacji udzielają: 

Marcelina Sadowska, marcelina.sadowska@rops.poznan.pl, tel. 61 85 67 323, 

Magdalena Wieczorek, magdalena.wieczorek@rops.poznan.pl , tel. 61 85 67 306. 

 

§ 11  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez Uczestnika Konkursu wszystkich 

warunków określonych w Regulaminie. 

2. Nadesłane Formularze zgłoszenia wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.   

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania treści i zdjęć zawartych 

w nadesłanych Formularzach zgłoszeniowych (w tym dokonywania skrótów).   
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4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania 

przyczyny, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia. 

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady 

i warunki prowadzenia Konkursu. 

6. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.   

7. Regulamin wraz z załącznikami można uzyskać osobiście w Regionalnym Ośrodku Polityki 

Społecznej w Poznaniu przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, a także za pośrednictwem 

strony internetowej Organizatora Konkursu – www.rops.poznan.pl. 

 

§ 12 

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


