REGULAMIN KONKURSU SUPER SENIOR 2015

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorami niniejszego konkursu są:
a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
b) Spółdzielnia Socjalna Kooperacja
2. Konkurs o tytuł Super Seniora skierowany jest do seniorów którzy mieszkają na
terenie województwa pomorskiego i charakteryzują się wyjątkową aktywnością,
kreatywnością, dokonaniami w różnych dziedzinach życia.
3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem
rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem
postanowień poniższych.
4. Konkurs odbywać się będzie w dniach 02 września – 23 września 2015 roku.
5. Do konkursu kandydatów na SUPER Seniora mogą zgłaszać osoby trzecie, potrafiące
uzasadnić wybór kandydata. Istnieje także możliwość samodzielnego zgłaszania się
Kandydatów do Konkursu.
6. Kandydat na Super Seniora musi wiedzieć o tym, że jest zgłaszany do konkursu i
wyrazić na to zgodę.
II. ZASADY KONKURSU
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
który należy podpisać oraz przesłać e-mailem na adres biuro@targiseniora.pl lub
pocztą tradycyjną na adres: MOPS SOPOT, ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot z adnotacją
„Konkurs –SUPER Senior 2015” do 23 września 2015 roku.
2. Osoby zgłaszające Kandydatów na SUPER Seniorów mogą zostać poproszone przez
Organizatorów o uzupełnienie opisu Kandydata. Dlatego też bardzo ważne podanie
jest telefonu kontaktowego, pod którym dostępna jest osoba zgłaszająca Kandydata.
3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.targiseniora.pl oraz u
Organizatorów.
4. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 23 września 2015 roku, przy czym w przypadku
zgłoszenia wysłanego pocztą tradycyjną o dochowaniu terminu decyduje data
wpływu.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 4 października 2015 roku.
6. Rozstrzygnięcia dokona Jury Konkursowe, którego skład ustalają Organizatorzy.
7. Jury przyzna tytuł Super Seniora 2015 w trzech kategoriach konkursowych:
a) działalność społeczna,
b) kultura, edukacja i sztuka
c) sport i rekreacja.
8. Jury może przyznać także wyróżnienia.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyznania tytułu SUPER Seniora we
wszystkich wskazanych kategoriach, a także prawo do przyznania nagrody
dodatkowej.

10. Wręczenie nagród nastąpi podczas Sopockich Targów Seniora, które odbędą się w
dniach 3-4 października 2015 r. w Hali 100-lecia Sopotu przy ul. Goyki 7.
11. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
12. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.targiseniora.pl wraz z
opisami sylwetek Super Seniorów 2015 oraz osób wyróżnionych.
13. Nagrodzone osoby zostaną poinformowane o wynikach Konkursu drogą mailową lub
telefonicznie, najpóźniej na dwa dni przed oficjalnym wręczeniem nagród.
14. Organizator informuje, że przekazane dane osobowe i wizerunek kandydatów do
tytułu Super Senior 2015 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o osobach biorących
udział w konkursie na stronie internetowej www.targiseniora.pl, portalach
społecznościowych i innych mediach.
16. Przystępując do udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych oraz wizerunku przez Organizatorów.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Decyzje Organizatorów Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie
przysługuje od nich odwołanie.
2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. We wszelkich sprawach związanych z Konkursem należy kontaktować się z Biurem
Sopockich Targów Seniora – biuro@targiseniora.pl, tel: 58 551 17 10.

