Regulamin IV edycji konkursu Drzewo Pokoleń - Łódź 2019

I. Organizator i cel konkursu

1.

Konkurs Drzewo Pokoleń (zwany dalej konkursem) stanowi integralną część VI Łódzkich
Senioraliów.

2.

Konkurs został ustanowiony w celu nagrodzenia projektów – zarówno indywidualnych,
jak i instytucjonalnych – realizowanych w obszarze aktywnego życia i zdrowego starzenia
się, a także promowania działalności polegającej na dostarczaniu produktów, usług
i rozwiązań, które przyczyniają się do poprawy jakości życia seniorów.

3.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji, jednostek samorządu
terytorialnego oraz osób fizycznych.

4.

Celem konkursu jest prezentacja oraz promocja projektów i inicjatyw poświęconych
tematyce „prosenioralnej”.

5.

Organizatorami konkursu są: Urząd Miasta Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz
Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (zwani dalej Organizatorem).

6.

Nagroda w konkursie ma charakter wyłącznie honorowy i nie wiąże się z gratyfikacją
finansową.

7.

Nagrodę stanowią:
a. statuetka i dyplom nominacyjny dla laureata,
b. dyplomy dla pozostałych nominowanych do nagrody,
c. promocja medialna.

8.

Zwycięzcy konkursu przysługuje prawo do posługiwania się tytułem Zwycięzcy Konkursu
Drzewo Pokoleń 2019 i do posługiwania się logo konkursu we wszystkich swoich
materiałach promocyjnych.

9.

Konkurs ma charakter cykliczny, a jego IV edycja trwa od 20 marca do 24 maja 2019 r.

10.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali stanowiącej podsumowanie
VI Łódzkich Senioraliów, która odbędzie się 24 maja 2019 r. w Centrum Dydaktycznym
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

11.

Konkurs realizowany jest w pięciu etapach:
a. Etap 1 – zgłaszanie kandydatów do nagród – 20 marca – 22 kwietnia,
b. Etap 2 – ocena formalna zgłoszeń do 25 kwietnia,
c. Etap 3 – ocena merytoryczna – ogłoszenie nominacji – do 11 maja,
d. Etap 4 – głosowanie internetowe na nominowane projekty – 12 – 23 maja,
e. Etap 5 – ogłoszenie wyników i uhonorowanie zwycięzców – 24 maja.

II. Kategorie konkursowe
W Konkursie Drzewo Pokoleń ustanawia się następujące kategorie nagród:
a. samorząd – kategoria adresowana do jednostek samorządu terytorialnego (tj. gmin,
powiatów,

województw)

oraz

samorządowych

jednostek

organizacyjnych

(tj. jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury, samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, np. muzeów, bibliotek, ośrodków kultury czy
sportu),
b. organizacja pozarządowa – kategoria adresowana do podmiotów, o których mowa
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450),
c. senior – lider – kategoria adresowana do osób fizycznych, które wykazują się
szczególną aktywnością lub osiągnięciami,
d. aktywna grupa 60+ - kategoria adresowana do grup nieformalnych - seniorskich bądź
międzypokoleniowych, w których skład wchodzi minimum jedna osoba w wieku 60+,
e. nagroda specjalna – przyznawana za całokształt działalności oraz specjalne
osiągnięcia. Przyznanie nagrody w tej kategorii nie jest obowiązkowe i odbywa się poza
procedurą konkursową.

III. Zgłoszenia konkursowe

1. Zgłoszenia do konkursu może dokonać kandydat do nagrody, a także osoba lub
podmiot, który uzyskał zgodę kandydata.
2. Formularz

zgłoszeniowy

jest

dostępny

na

stronie

internetowej

www.drzewopokolen.umed.pl.

3. Formularz zgłoszeniowy musi zawierać:
a. imię i nazwisko lub nazwę organizacji/instytucji, dane kontaktowe podmiotu lub
osoby/ grupy zgłaszanej do konkursu,
b. krótkie uzasadnienie udziału w konkursie (max. 1000 znaków),
c. opis projektu/inicjatywy/działania zgłaszanego do nagrody (max. 4000 znaków),
d. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (telefon oraz e-mail) osoby zgłaszającej,
e. materiały dodatkowe, w tym wykaz rekomendacji jako załącznik do zgłoszenia
(wymagane w przypadku kategorii senior-lider oraz aktywna grupa 60+, opcjonalne
w pozostałych kategoriach).
4. Do udziału w konkursie nie mogą być zgłaszane projekty/ inicjatywy/ działania, które
zwyciężyły w poprzednich edycjach konkursu.
5. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty zrealizowane po 2016 roku.
6. Zgłoszenia dokonywane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem
formularza

dostępnego

na

stronie

internetowej

konkursu

–

www.drzewopokolen.umed.pl.
7. Formularz może zostać uzupełniony o rekomendacje (w formie scanu) lub inne
materiały potwierdzające informacje zawarte w zgłoszeniu, które należy przesłać na
adres mailowy drzewopokolen@umed.lodz.pl
8. Rekomendacje powinny zawierać podpis osoby wystawiającej powyższy dokument.
Pod uwagę brane będą rekomendacje od firm, instytucji, organizacji pozarządowych,
a także od osób fizycznych (min. 10 podpisów).

9. Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne ze zobowiązaniem do udostępnienia
Organizatorowi wszelkich niezbędnych materiałów, potwierdzających dane zawarte
w zgłoszeniu. Materiały te będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby obsługi
konkursu przez Organizatora.
10. Zgłoszony podmiot oraz wnioskodawca nie ponosi kosztów finansowych z tytułu
uczestnictwa w konkursie.
IV. Komisja Konkursowa i tryb oceny zgłoszeń

1. Organizator powołuję Komisję Konkursową, w której skład wchodzą przedstawiciele
Centrum Referencyjnego w ramach Europejskiego Partnerstwa na rzecz Aktywnego
i Zdrowego Starzenia (EIP AHA) tj. Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego,
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Klastra Żyjmy Zdrowiej, a także Fundacji dla
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Centrum ds. Badań nad Zdrowym Starzeniem
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
2. Termin i miejsce posiedzenia Komisji Konkursowej wyznacza Organizator konkursu.
3. Organizator konkursu jest zobowiązany do udostępnienia członkom Komisji
Konkursowej zgłoszeń konkursowych, będących przedmiotem oceny.
4. Zgłoszenia konkursowe podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
5. Ocena formalna dotyczy terminu wpływu zgłoszenia oraz jego kompletności.
6. Ocena merytoryczna dotyczy m.in. kryteriów:
a. Trafności i istotności – czy projekt odpowiadał na potrzeby odbiorców,
b. Skuteczności – czy osiągnięto założone cele projektu,
c. Trwałości – czy rezultaty projektu są wykorzystywane po jego zakończeniu.
7. Przy ocenie merytorycznej będzie brana pod uwagę przejrzystość zgłoszenia.
8. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przyznania nagrody w wybranej
kategorii bądź kategoriach w przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie niewystarczająca do
wyłonienia nominowanych lub nie będą one spełniały wymogów formalnych.

10. Spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatur członkowie Komisji Konkursowej
wybierają najwyżej ocenione zgłoszenia w danej kategorii, tworząc w ten sposób listę
nominowanych,

z której

wyłonieni

zostaną

laureaci

w

drodze

głosowania

internetowego.
11. Nominowani do nagrody, zobowiązani są udostępnić Organizatorowi materiały
w formie elektronicznej w postaci zdjęć (pliki jpg), i prezentacji (pliki ppt), nt.
zgłaszanego projektu oraz dotyczących osób lub grup nominowanych do nagrody.
12. Nominowani są zobowiązani do przesłania krótkich filmów prezentujących zgłoszony
do Konkursu projekt lub zachęcających do oddawania głosów (plik w formacie mp4,
czas nagrania nie dłuższy niż 1 min.). Filmy zostaną zamieszczone na stronie Konkursu
oraz profilach na portalu Facebook Organizatora.
13. Głosowanie internetowe trwa od 12 do 23 maja 2019 r. Zasady dotyczące oddawania
głosów znajdują się na stronie www.drzewopokolen.umed.pl w zakładce „głosowanie”.
14. Komisja Konkursowa może przyznać specjalną nagrodę za całokształt działalności oraz
specjalne osiągnięcia.
Członków Komisji Konkursowej obowiązuje zasada bezstronności oraz zachowania
tajności w kwestiach dotyczących przebiegu posiedzeń i głosowania.
V. Ochrona danych osobowych i wizerunku

1.

Uczestnik konkursu dokonując zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych oraz ich podanie do publicznej wiadomości (imię i nazwisko) w celu
zorganizowania i przeprowadzenia konkursu, jego promocji oraz przekazania nagrody
laureatom konkursu.

2.

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Uniwersytet Medyczny
w Łodzi.

3.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu
mailowego: iod@umed.lodz.pl.

4.

Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, mogą być ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym u administratora do
przetwarzania danych osobowych, podmiotom przetwarzającym na mocy umowy
powierzenia oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5.

Dane osobowe Uczestników konkursu przechowywane będą wyłącznie przez okres
niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 1, chyba że przepisy prawa wymagać
będą dłuższego przechowywania.

6.

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie
zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

7.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie Drzewo
Pokoleń. Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych może być w każdym czasie odwołana.

8.

Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.

9.

Dane osobowe Uczestnika konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji

międzynarodowej

i

nie

będą

poddawane

zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
10. Nominowani do nagrody przekazując Organizatorowi zdjęcia lub filmy, na których
uwieczniono ich wizerunek (oraz głos) wyrażają zgodę na wykorzystanie i upublicznienie
przez

Organizatora

swojego

wizerunku

dla

celów

związanych

z

organizacją,

przeprowadzeniem oraz promocją konkursu za pośrednictwem Internetu, w szczególności
w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Organizatora.
VI. Postanowienia końcowe

1. Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą,
a w szczególności takich, jak logo i nazwa konkursu jest jego Organizator.
2. Regulamin

konkursu

dostępny

jest

na

stronie

internetowej

www.drzewopokolen.umed.pl oraz u Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu
z ważnych powodów, w każdym czasie.
4. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Organizator
każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie
konkursu.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub nieprzyznania
nagrody w jednej lub wielu kategoriach.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

