
SuperSTARSi – Seniorzy XXI wieku 

REGULAMIN KONKURSU 

Celem Konkursu jest wyłonienie 10 SuperSTARSów -  bohaterów kampanii promującej wizerunek 

nowoczesnych, aktywnych seniorów XXI wieku,  

 I. Organizator i czas trwania konkursu 

 1. Organizatorzy: Stowarzyszenie Podlascy Seniorzy i Podlaska Redakcja Seniora, w ramach realizacji 

zadania publicznego, współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego. 

2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i ochroną danych osobowych czuwać będzie Sekretarz 

Konkursu;  

3. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2022, decyduje data elektronicznego przesłania 

zgłoszenia pod adres: podlaskiseniorfoto@gmail.com . W tytule wiadomości należy wpisać: 

„SuperSTARSi”; 

4. Zgłoszenia konkursowe będziemy przyjmować tylko na wypełnionej karcie zgłoszeniowej w formie 

elektronicznej, zapisanej w plikach tekstowych (z możliwością ich edycji);  

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu określonego w pkt. 3;  

II. Idea Konkursu:  

1. Promowanie wśród mieszkańców województwa podlaskiego wizerunku seniorek i seniorów jako 

nowoczesnych, aktywnych, sprawnych, realizujących swoje pasje osób;  

2. Popularyzowanie aktywności osób 60+; 

3. Integracja międzypokoleniowa;  

III. Zasady uczestnictwa w Konkursie:  

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna po 60 roku życia, posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby mieszkające w województwie 

podlaskim.  

2. Zgłoszenia uczestników mogą dokonać:  

a. seniorki i seniorzy - osobiście opisujący swoje pasje i aktywność;  

b. każdy mieszkaniec województwa bez względu na wiek - opisując pasje i aktywność innej osoby 

starszej (po uzyskaniu jej pisemnej zgody);  

3. Zgłoszenia należy dokonać na karcie zgłoszeniowej, będącej załącznikiem do regulaminu; 

4. Do konkursu można zgłosić dowolną liczbę osób pod warunkiem posiadania pisemnej zgody 

zgłaszanych osób i wypełnienia oddzielnej karty zgłoszeniowej dla każdej z nich;  

5. Dopuszcza się zgłoszenie na jednej karcie zgłoszeniowej grupy osób, jeżeli łączy je wspólne działanie 

czy realizacja zainteresowań pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody każdej z nich;  

6. Treść zgłoszenia, napisana w języku polskim, powinna być nie dłuższa niż 1500 znaków (pół strony 

maszynopisu) i powinna przedstawiać krótki opis seniorki lub seniora XXI wieku, nowoczesnej osoby 

starszej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na jej/jego aktywność w różnych dziedzinach życia; 
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IV. Jury konkursu i kryteria wyboru bohaterów kampanii SuperSTARSi:  

1. Jury Konkursu zostanie powołane przez Stowarzyszenie Podlascy Seniorzy i Podlaską Redakcję 

Seniora;  

2. Jury Konkursu wyłoni max. 10 najciekawszych zgłoszeń, biorąc pod uwagę w aktywność i  

atrakcyjność zainteresowań zgłaszanych osób ; 

3. poprawność stylistyczna i językowa nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu wyboru; 

4. Od decyzji Jury nie ma odwołania;  

V. Wyniki Konkursu:  

1. Wyniki Konkursu „SuperSTARSi – Seniorzy XXI wieku” zostaną ogłoszone na portalu podlaskisenior.pl  

i w mediach społecznościowych do 15.07.2022r.; 

2. Nagrodą w Konkursie będzie udział w sesji zdjęciowej/filmowej;  

3. Wizerunki SuperSTARSów będą zaprezentowane na wystawie fotografii w centrum Białegostoku  

w październiku 2022r.; 

4. Wszystkie nadesłane zgłoszenia zostaną, po opracowaniu redakcyjnym, opublikowane na portalu 

podlaskisenior.pl w Podlaskiej Galerii Seniorów XXI wieku;  

VI. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatorów: podlaskisenior.pl ; 

2. Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje w całości jego Regulamin;  

3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani ze względów formalnych;  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zredagowania, korekty oraz bezpłatnego publikowania  

w mediach nadesłanych zgłoszeń; 

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 

wykorzystanie wizerunku do celów związanych z Konkursem;  

6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora w celu organizacji Konkursu oraz w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie 

Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wglądu 

w swoje dane osobowe oraz do ich zmiany; w tym celu powinni skontaktować się z Organizatorem, 

który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 

133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie; 

7. Przysłane dane osobowe są niezbędne do realizacji Konkursu „SuperSTARSi” i służą analizie 

statystycznej, oraz są zgodne z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych. 

 8. Dane osobowe zostaną zniszczone po zakończeniu Konkursu.  

9. Ostateczna interpretacja niniejszych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorom 

Konkursu.  
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10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.  

11. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do unieważnienia Konkursu bez podawania 

przyczyn. 

 

 

 


