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          IV Plebiscyt „Kreatywny Senior” 2014  
 

REGULAMIN 
                                    

I. OGŁOSZENIE PLEBISCYTU 
Caritas Diecezji ŁomŜyńskiej  ogłasza  IV Plebiscyt „Kreatywny Senior”. Plebiscyt jest organizowany w 2014 roku  
na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
 
II. CEL PLEBISCYTU 
 Celem zadania jest promowanie i nagradzanie aktywnych seniorów, którzy Ŝyją i działają z pasją.  Plebiscyt „Kreatyny Senior” 
to głosowanie na najciekawszą postać starszego pokolenia, mogącą stanowić wzór do naśladowania i przykład dla innych.  
 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Tytuł „KREATYWNY SENIOR” moŜe otrzymać osoba, która ukończyła 45 lat i jest aktywna lub Ŝyje z pasją, a w szczególności 

np: jest wolontariuszem, liderem społeczności lokalnej, aktywnie działa w organizacji pozarządowej, klubie seniora, 
uniwersytecie trzeciego wieku,  grupie nieformalnej itp., bezinteresownie angaŜuje się w pomoc innym, angaŜuje się w inne 
działania m in. związane z krzewieniem kultury, sztuki i historii regionu, udowodniła, Ŝe warto działać lub Ŝyć z pasją, ma 
ciekawe hobby. 

2. Wymogiem formalnym zgłoszenia kandydatury do Plebiscytu jest nadesłanie na adres organizatora formularza 
zgłoszeniowego wraz z opisem nominowanej osoby w wersji papierowej lub elektronicznej. Opis powinien być zamieszczony 
na max. 2 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis moŜe mieć dowolną formułę np. 
wspomnienie, relację, refleksje, pamiętnik. Mile widziane są zdjęcia. 

3. Zgłoszenie naleŜy wypełnić w sposób czytelny – np. komputerowo, maszynowo lub pismem drukowanym. 
4. Zgłoszeń kandydatów dokonują w szczególności: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, religijne, jednostki pomocy 

społecznej, instytucje kultury, administracja publiczna.  
5. Podmiot zgłaszający moŜe wskazać więcej niŜ jednego kandydata. W takim przypadku dla kaŜdej zgłaszanej osoby naleŜy 

wypełnić osobno kaŜdy z wymaganych formularzy. 
6. Zgłoszenia do dnia 31 maja 2014r., naleŜy składać w siedzibie Caritas Diecezji ŁomŜyńskiej lub nadsyłać pocztą na adres: 

Caritas Diecezji ŁomŜyńskiej, ul. Rybaki 1, 18-400 ŁomŜa (decyduje data stempla pocztowego). 
 
V. TERMINY 
1. Plebiscyt trwa od dnia 01.03.2014r do dnia 31 maja 2014r. 
2. Rozstrzygnięcie Plebiscytu i ogłoszenie wyników nastąpi podczas Spotkania Formacyjnego PZC w Ośrodku 

„CARITAS BLIŹNIM” Caritas Diecezji ŁomŜyńskiej, Ptaki 121 k/Nowogrodu, 18-414 Nowogród, 
województwo podlaskie w dniach  13 – 14.09.2014r.  

3. Wyniki Plebiscytu zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej organizatora 
Plebiscytu (www.lomza.caritas.pl). 

 
VI. KAPITUŁA PLEBISCYTU 
1. Nadesłane zgłoszenia oceniać będzie, powołana przez organizatora Plebiscytu, Kapituła Plebiscytu. 
2.  Kapitułę Plebiscytu tworzą wybrani przez organizatora Plebiscytu przedstawiciele organizacji seniorów oraz instytucji 

działających w środowisku osób starszych, a takŜe reprezentanci podmiotów patronujących inicjatywie.  
3. Członkowie Kapituły pełnią swą funkcję w okresie trwania Plebiscytu tj. od dnia jego ogłoszenia do dnia wyboru laureatów.  
4. Oceniając zgłoszenia członkowie Kapituły Plebiscytu będą zwracać szczególną uwagę na: treść uzasadnienia – opis 

działalności kandydata, znaczenie zgłoszenia dla idei Plebiscytu. 
5. Od werdyktu Kapituły nie przysługuje odwołanie.  
 
VIII. INNE POSTANOWIENIA 
1. Biorąc udział w Plebiscycie, uczestnicy wyraŜają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Plebiscytu ich danych osobowych 

na potrzeby Plebiscytu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101 
poz. 926 tekst jednolity z późn. zmianami). 

2. Nadesłane zgłoszenia wraz z załącznikami przechodzą na własność organizatora Plebiscytu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania treści (w tym dokonywania w nich skrótów) zawartych w nadesłanych 
zgłoszeniach. 

4. Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu jest Formularz Karty Zgłoszenia. 

5. Niniejszy regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. 

6. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu 
 

Zapraszam do udziału:                                                                     Ks. dr Andrzej Mikucki 
                    

                                                                                                                          Dyrektor  


