
REGULAMIN 

Konkursu „Kęcki Senior Roku – edycja 2019” 

 

§ 1.  

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu „Kęcki Senior Roku – edycja 2019”, 

zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Kęty, zwana w dalszej części Regulaminu 

Organizatorem.    

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

od 11.06.2019 r. do 30.08.2019 r. 

4. Zgłoszenia do Konkursu można dokonać od 12.06.2019 r. do 19.07.2019 r. w siedzibie 

Organizatora (Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty). 

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

Gminy Kęty (www.kety.pl) oraz na stronie BIP Gminy Kęty. 

 

§ 2.  

CEL I MIEJSCE REALIZACJI KONKURSU 

1. Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie ponadprzeciętnych postaw seniorów                       

i promowanie inicjatyw prospołecznych – w szczególności skierowanych do seniorów – 

zrealizowanych w roku 2018 w społeczności lokalnej miasta i gminy Kęty. 

2. Konkurs prowadzony jest na terenie gminy Kęty i dotyczy działań, zrealizowanych dla jej 

mieszkańców. 

3. Ogłasza się 4 kategorie konkursowe: 

 

I    Działalność społeczna i wolontariat 

II   Sport i aktywność fizyczna 

III  Twórczość literacka i artystyczno-rękodzielnicza 

IV  Działalność artystyczno-sceniczna (w tym teatr, taniec i śpiew, performance) 

 

§ 3.  

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Tytuł „Kęcki Senior Roku – edycja 2019” w poszczególnych kategoriach, określonych 

w § 2 punkt 3 niniejszego Regulaminu, będzie mogła otrzymać osoba, która: 

 

1) nie później niż w roku 2018 ukończyła 60. rok życia; 

2) jest liderem bądź aktywnym członkiem społeczności lokalnej na terenie 

miasta/gminy Kęty; 

3) w roku 2018 działała w organizacji pozarządowej, klubie seniora, Uniwersytecie 

Trzeciego Wieku, grupie nieformalnej itp.; 

4) w roku 2018 angażowała się w działania na rzecz społeczności lokalnej, realizując 

m.in. projekty, inicjatywy, programy, imprezy, akcje itp.; 

5) angażuje się w inne działania prospołeczne, np. związane z krzewieniem kultury, 

sportu, sztuki i historii regionu; 

6) bezinteresownie angażuje się w pomoc innym; 



7) udowadnia, że warto działać z pasją. 

2. Konkurs ma charakter otwarty.   

 

§ 4. 

WYMOGI FORMALNE 

1. Wymogiem formalnym jest zgłoszenie Kandydata do Konkursu przez Zgłaszającego 

za pośrednictwem Karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, w terminie i miejscu wyznaczonym w § 1 pkt 4 niniejszego Regulaminu. 

2. Zgłoszenia dokonuje Zgłaszający, tj. przedstawiciel organizacji pozarządowej, klubu 

seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, fundacji, grupy nieformalnej itp. 

3. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia we wszystkich kategoriach po jednym Kandydacie.  

4. Zgłoszenie Kandydata do Konkursu „Kęcki Senior Roku – edycja 2019” wymaga jego 

pisemnej zgody. 

5. Zgłaszający, w imieniu Organizatora, uzyskuje zgodę Kandydata na przetwarzanie jego 

danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku w celu udziału w Konkursie, przez 

Urząd Gminy jako administratora danych w rozumieniu 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. 

6. Zgłaszający przekazuje Organizatorowi kartę zgłoszeniową do konkursu (której wzór 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) wraz ze zgodą na upowszechnianie 

wizerunku Kandydata w celu realizacji założeń konkursu. 

7. Zgłaszający przekazuje kandydatowi klauzulę informacyjną, która stanowi załącznik nr 3. 

8. Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami należy złożyć w terminie wyznaczonym w § 1 pkt 

4 niniejszego Regulaminu w siedzibie Organizatora. 

9. Zgłoszenia złożone po terminie oraz zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.  

 

§ 5. 

OCENA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU 

Oceny merytorycznej Kart zgłoszeniowych dokona Kapituła Konkursu „Kęcki Senior Roku – 

edycja 2019”, zwana dalej Kapitułą, powołana przez Organizatora Konkursu na czas jego 

trwania. 

 

 

§ 6.  

KAPITUŁA 

1. W skład Kapituły wejdą: przedstawiciel/e Organizatora Konkursu, reprezentanci lokalnych 

instytucji kultury, sportu i rekreacji a także przedstawiciel/e organizacji, instytucji, 

podmiotów społecznych, działających na rzecz wsparcia osób starszych i aktywizacji 

seniorów. 



2. Pracami Kapituły pokieruje Przewodniczący Kapituły, wskazany przez Organizatora 

Konkursu. 

3. Członkowie Kapituły będą pełnić swoje funkcje nieodpłatnie. 

4. Zespół podejmie rozstrzygnięcie Konkursu do dnia 30.09.2019 r. zwykłą większością 

głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 1/2 swych członków. W 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

5. Od werdyktu Kapituły nie przysługuje odwołanie. 

 

 

§ 7. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu „Kęcki Senior Roku – edycja 2019” nastąpi w październiku 

2019 r. podczas Gminnego Dnia Seniora. 

2. Konkurs „Kęcki Senior Roku – edycja 2019” zwieńczy uroczyste wręczenie nagród 

dla Laureatów Konkursu. 

3. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej podczas uroczystego 

wręczenia nagród dla Laureatów Konkursu, a następnie na stronie internetowej organizatora 

(www.kety.pl) i jego innych kanałach informacyjnych wraz z relacją z wydarzenia. 

§ 8. 

NAGRODY 

Nagrody w postaci statuetek zostaną przyznane w każdej kategorii.  

 

§ 9.  

BIURO KONKURSU 

1. Obsługę administracyjną Konkursu prowadzi Wydział Rozwoju Urzędu Gminy Kęty, Rynek 

7, 32-650 Kęty. 

2. Informacji na temat Konkursu udziela: Wydział Rozwoju Urzędu Gminy Kęty, mail: 

projekty@kety.pl , tel.  (33) 844 76 00 wew. 117. 

 

§ 10 . 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez Kandydata i Zgłaszającego wszystkich 

warunków określonych w Regulaminie. 

2. Nadesłane Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.  Organizator 

Konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania treści nadesłanych w Kartach 

zgłoszeniowych (w tym dokonywania skrótów). 

3. Publikacji podlegać będą dane osobowe Kandydata: 

a. Imię i nazwisko, 

b. wiek, 

c. miejscowość, 

d. wizerunek. 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania 

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

http://www.kety.pl/
mailto:projekty@kety.pl


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 Wydziale Rozwoju Urzędu 

Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty, a także za pośrednictwem strony internetowej 

Organizatora Konkursu (www.kety.pl). 

 

§ 11. 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

„Kęcki Senior Roku – edycja 2019” 

 

Karta zgłoszeniowa do Konkursu „Kęcki Senior Roku – edycja 2019 

 

1. Dane osobowe kandydata: 

 

 Imię, nazwisko i data urodzenia kandydata: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 Adres zamieszkania kandydata: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 Dane kontaktowe kandydata (numer telefonu, adres poczty e-mail): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Kategoria nagrody dla Kandydata (zaznacz tylko jedną kratkę!): 

     I    Działalność społeczna i wolontariat 

     II   Sport i aktywność fizyczna 

     III  Twórczość literacka i artystyczno-rękodzielnicza 

     IV  Działalność artystyczno-sceniczna (w tym teatr, taniec i śpiew, performance) 

 

3. Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury wraz z krótką notką biograficzną kandydata: 

………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………..……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..………………



…………………………………………………………………………………………………

……………………………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………..…………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Zgoda Kandydata  

Wyrażam zgodę na udział w konkursie „Kęcki Senior Roku – edycja 2019” i oświadczam, 

że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu oraz w pełni zgadzam się z jego treścią. 

Wyrażam także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych zawartych 

w niniejszym zgłoszeniu i upowszechnianie mojego wizerunku w celu przeprowadzenia 

Konkursu.  

 

.............................                                                             ................................ 

                  (miejscowość, data)                                                                      (podpis)     

 

 

 

 



5. Załączniki: 

- zdjęcia kandydata, wykonanych prac, prowadzonych działań  (wersja elektroniczna na płycie 

CD lub DVD); 

- dyplomy, odznaczenia, osiągnięcia, itp. (wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD). 

- inne, tj. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

 

6. Informacje o Zgłaszającym: 

 

1. Nazwa organizacji oraz imię i nazwisko przedstawiciela wraz z pełnioną funkcją: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Telefon kontaktowy, adres e-mail:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

….................................                                          ........................................ 

                       (miejscowość, data)                                    (podpis Zgłaszającego, pieczątka) 

 

 

1. Kartę zgłoszeniową należy wypełnić elektronicznie lub czytelnie drukowanymi literami. 

2. Wypełnioną i podpisaną Kartę wraz z niezbędnymi załącznikami należy przekazać/przesłać 

do siedziby Organizatora na adres: Gmina Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty w 

nieprzekraczalnym terminie do 19.07.2019 r. (w przypadku listu decyduje data stempla 

pocztowego) w kopercie z dopiskiem:  Karta zgłoszeniowa do Konkursu „Kęcki Senior 

Roku – edycja 2019 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

„Kęcki Senior Roku – edycja 2019” 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W URZĘDZIE GMINY KĘTY 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie 

z art. 13 ust. 1 i  ust.  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  

z  dnia  27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanego dalej 

w skrócie „RODO”, iż:  

I. ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kęty z siedzibą Urzędu 

przy ul. Rynek 7, 32-650 Kęty, tel. 33 844 76 00, faks 33 844 76 60,  e-mail: 

gmina@kety.pl 

 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Administrator, wyznaczył Panią Katarzynę Kozicką na Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, z  którym  może  się  Pani/Pan  skontaktować  w  sprawach  związanych  

z  ochroną  danych osobowych, w następujący sposób:  

1) pod adresem poczty elektronicznej: iodo@kety.pl 

2) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

 

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z Konkursem 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, czyli na podstawie Pani/Pana zgody 

udzielonej na etapie zgłaszania kandydatów do konkursu. 

 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem 

podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.  

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie 

niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, czyli 

do rozstrzygnięcia Konkursu. 

2. Po rozstrzygnięciu Konkursu Pani/Pana dane osobowe zebrane na potrzebę 

przeprowadzenia Konkursu, mogą być przechowywane jedynie w celach 

archiwalnych, przez okres 5 lat, który wyznaczony został przede wszystkim 

na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

mailto:gmina@kety.pl
mailto:iodo@kety.pl


kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO 

DANYCH OSOBOWYCH. 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania 

od administratora: 

1) Dostępu do treści swoich danych osobowych, 

2) Sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

3) Usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych 

na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, 

4) Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie, 

gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana, 

5) Przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych 

na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody i przetwarzanych w sposób 

zautomatyzowany, 

A ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych.  

 

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY 

1. Do udziału w konkursie konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze 

ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego 

wyrażenia, do cofnięcia zgody. 

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych 

do momentu jej wycofania. 

 

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH 

ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne 

do udziału w konkursie. 

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

i nie będą profilowane. 

 


