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Wydział Polityki Społecznej 

Urzędu Miasta Opola 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym w Opolu” 

Edycja 2019 

 

 § 1 

Postanawiania ogólne 

1.  Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie. 

2. ,,Organizator" - Organizatorem konkursu „Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom 

Niepełnosprawnym w Opolu” - edycja 2019 jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta 

Opola oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu – Centrum Informacyjno - Edukacyjne 

„Senior w Opolu” - zwany dalej „Organizatorem”. 

3. ,,Konkurs" - konkurs „Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym  

w Opolu” -  edycja 2019 prowadzony jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

4. ,,Certyfikat" - certyfikat ,,Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym w 

Opolu" - edycja 2019 

5. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Opola. 

 

§ 2 

Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest wyróżnienie i promowanie miejsc w Opolu, w których seniorzy  

i osoby niepełnosprawne dobrze się czują, są traktowane życzliwie, mogą skorzystać  

z najwyższej jakości usług kierowanych do nich. 

2. Konkurs kierowany jest do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, podmiotów  

i osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Opola otwartych na potrzeby 

osób starszych i niepełnosprawnych. 

3. W ramach konkursu nagradzane są instytucje publiczne, organizacje pozarządowe,  podmioty 

i osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wykażą, że prowadzona działalność 

przyczynia się do przełamywania barier: architektonicznych, komunikacyjnych, 

ekonomicznych,  społecznych,  z którymi borykają się osoby starsze oraz niepełnosprawne. 
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4. Konkurs „Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym w Opolu” - edycja 

2019 prowadzony jest w następujących kategoriach: 

➢ Usługi publiczne, 

➢ Zdrowie, 

➢ Kultura i sztuka, 

➢ Sport i rekreacja, 

➢ Gastronomia, 

➢ Usługi różne. 

5. Miejsca wyróżnione w konkursie otrzymają certyfikat: ,,Miejsca Przyjazne Seniorom  

i Osobom Niepełnosprawnym w Opolu"- edycja 2019. 

6. Druga edycja konkursu ,,Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym  

w Opolu"  zostanie zorganizowana w okresie od 15 marca do 30 kwietnia 2019 r.  

7. Konkurs odbywa się od 2018r. i będzie organizowany cyklicznie każdego roku 

kalendarzowego. 

§ 3 

    Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Do konkursu mogą zgłaszać się: 

• Podmioty wymienione w § 2 ust. 3 (wraz z listą poparcia - z min. 10 podpisami 

mieszkańców miasta Opola), 

• Grupy co najmniej 10 osób - mieszkańców miasta Opola chcących wyróżnić 

instytucję publiczną, organizację pozarządową, podmiot lub osobę prowadzącą 

działalność gospodarczą wymienioną w § 2 ust. 3 

§ 4 

     Terminarz konkursu 

1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą wyłącznie na podstawie formularza 

zgłoszeniowego,  którego wzór stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu. 

2. Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do organizatora osobiście lub listownie na adres: 

Centrum Informacyjno - Edukacyjne ,,Senior w Opolu" ul. Nysy Łużyckiej 7a,  

45-034 Opole lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.jarosz-

basztabin@mopr.opole.pl. 

3. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą przez organizatora do 30 kwietnia 2019 r. 

do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu formularza). 

4. Formularze zgłoszeniowe, które wpłyną po ww. terminie będą odrzucone. 

5. Termin ogłoszenia wyników: maj 2019 r.  
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§ 5 

     Komisja konkursowa 

1. Certyfikaty ,,Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym w Opolu" 

przyznawane będą przez komisję konkursową, w skład której wejdą: 

• Pan Przemysław Zych - Zastępca Prezydenta Miasta Opola - Przewodniczący; 

• Przedstawiciele Organizatora – 3 osoby; 

• Mieszkańcy miasta Opola, w wieku co najmniej 60 lat – 2 osoby. 

2. Posiedzenie komisji konkursowej zwołuje: Kierownik Centrum Informacyjno - Edukacyjnego 

„Senior w Opolu”. 

3.     Ocena zgłoszonych instytucji publicznych, organizacji pozarządowych,  podmiotów lub osób 

prowadzących działalność gospodarczą do przedmiotowego konkursu przeprowadzona 

zostanie na podstawie karty oceny (wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu) przez  

co najmniej 2 członków komisji konkursowej w dwóch etapach: 

3.1 Ocena formalna – weryfikacja kwalifikowalności podmiotu, poprawności  

i kompletności wypełniania wniosku, 

3.2 Ocena merytoryczna – na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszenia oraz 

wizytacji zgłoszonych miejsc. 

4.       Z przeprowadzonej oceny sporządzony zostanie protokół. 

5.    Komisja konkursowa podejmuje decyzję o przyznaniu certyfikatów w wyniku głosowania – na   

podstawie protokołu.            

6.   Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach  internetowych:         

www.opole.pl oraz www.seniorwopolu.pl  

7.  Finał konkursu oraz wręczenie certyfikatów odbędzie się w trakcie obchodów  

 XXI Opolskich Dni Seniora. 

§ 6 

    Promowanie wyróżnionych miejsc 

1. Organizator zobowiązuje się do podjęcia działań na rzecz promowania certyfikowanych 

miejsc za pośrednictwem Internetu oraz lokalnej prasy. 

2. Każde certyfikowane miejsce zostanie opatrzone okolicznościową tabliczką informacyjną oraz 

naklejką promocyjną potwierdzającą uzyskanie certyfikatu - ,,Miejsca Przyjazne Seniorom  

i Osobom Niepełnosprawnym w Opolu". 

3. Organizator zobowiązuje się do opracowania okolicznościowego Informatora, w którym 

będzie umieszczona informacja o miejscach przyjaznych seniorom i osobom 

niepełnosprawnym w Opolu. 

http://www.opole.pl/
http://www.opole.pl/
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4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania treści zawartych w nadesłanych 

formularzach zgłoszeniowych oraz dokonania w nich skrótów i zmian. 

5. Certyfikowane podmioty zobowiązują się do współpracy z organizatorem w ramach 

prowadzonej akcji promocyjnej. 

 

§ 7 

     Postanowienia końcowe 

1. Podmioty, które otrzymają certyfikat zobowiązują się do poinformowania organizatora  

o zmianie profilu działalności lub jej zaprzestaniu. 

2. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia warunków prowadzonej przez podmiot 

działalności wymienionej w § 2 ust. 3 organizator zastrzega sobie prawo do odebrania 

przyznanego certyfikatu. 

3. Wszelkich dodatkowych informacji o akcji można uzyskać w Centrum Informacyjno 

-Edukacyjnym „Senior w Opolu”, ul. Nysy Łużyckiej 7a, 45-034 Opole. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 

5. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronach internetowych: 
Centrum Informacyjno - Edukacyjnego ,,Senior w Opolu": www.seniorwopolu.pl oraz 
Urzędu Miasta Opola: www.opole.pl. Wszelkie bieżące informacje dotyczące konkursu 
publikowane będą na ww. stronach internetowych.   
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

w ramach konkursu „Miejsca Przyjaznego Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym w Opolu”  

edycja 2019 

dla podmiotów ubiegających się o certyfikat 

Dane podstawowe: 

Nazwa podmiotu: 

 

 

Typ podmiotu: □ Instytucja publiczna 

□ Organizacja pozarządowa 

□ Podmiot/ osoba prowadząca działalność gospodarczą 

Adres siedziby 

podmiotu: 

 

Telefon:  Adres e-mail:  

Imię i nazwisko osoby 

do kontaktu: 

 Adres strony 

internetowej: 

 

 

Dane dot. zgłaszanego do konkursu miejsca: 

Nazwa zgłaszanego 

miejsca: 

 

Adres zgłaszanego 

miejsca: 

 

Kategoria zgłoszenia: □ Usługi publiczne 

□ Zdrowie 

□ Kultura i sztuka 

□ Sport i rekreacja 

□ Gastronomia 

□ Usługi różne 

Opis działalności, w tym oferty kierowanej do osób starszych i niepełnosprawnych: 

(Maksymalnie 3000 znaków) 
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Dlaczego zgłaszany podmiot powinien uzyskać certyfikat? Uzasadnienie: 

(Maksymalnie 3000 znaków) 

 

 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu „Miejsca Przyjazne Seniorom i 

Osobom Niepełnosprawnym w Opolu”  - edycja 2019 oraz akceptuję jego warunki. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 

zgłoszeniowym do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu „Miejsca Przyjaznego 

Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym w Opolu”  -  edycja 2019 , 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

 

Miejscowość, data:  Podpis osoby 

składającej formularz: 

 

Uwaga 

Do formularza zgłoszenia można dołączyć dokumentację prezentującą zgłaszane miejsce np. w formie 

fotografii, map, wycinków prasowych. 
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Lista poparcia dla zgłaszanego do konkursu miejsca: 

Lp. Imię, nazwisko Adres zamieszkania w Opolu Podpis 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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Załącznik nr 2 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

w ramach konkursu „Miejsca Przyjaznego Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym w Opolu” - 

edycja 2019 

dla mieszkańców miasta Opole  

 

Lista osób zgłaszających do konkursu miejsce: 

Lp. Imię, nazwisko Adres zamieszkania w Opolu Podpis 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Dane dot. zgłaszanego do konkursu miejsca: 

Nazwa zgłaszanego 

miejsca: 

 

Adres zgłaszanego 

miejsca: 

 

Kategoria zgłoszenia: □ Usługi publiczne 

□ Zdrowie 

□ Kultura i sztuka 

□ Sport i rekreacja 

□ Gastronomia 

□ Usługi różne 
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Opis działalności, w tym oferty kierowanej do osób starszych i niepełnosprawnych: 

(Maksymalnie 3000 znaków) 

 

Dlaczego zgłaszany podmiot powinien uzyskać certyfikat? Uzasadnienie: 

(Maksymalnie 3000 znaków) 

 

 

Uwaga 

Do formularza zgłoszenia można dołączyć dokumentację prezentującą zgłaszane miejsce np. w formie 

fotografii, map, wycinków prasowych. 

 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na zgłoszenie do konkursu reprezentowanego przeze mnie 

podmiotu, którego dane znajdują się poniżej. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem akcji „Miejsca Przyjazne Seniorom i 

Osobom Niepełnosprawnym w Opolu” edycja 2019 oraz akceptuje jego warunki 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 

zgłoszeniowym do celów związanych przeprowadzeniem konkursu „Miejsca Przyjaznego 

Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym w Opolu” - edycja 2019 , 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

Miejscowość, data:  Podpis osoby 

składającej formularz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane podstawowe: 
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Nazwa podmiotu: 

 

 

Typ podmiotu: □ Instytucja publiczna 

□ Organizacja pozarządowa 

□ Podmiot/ osoba prowadząca działalność gospodarczą 

Adres siedziby 

podmiotu: 

 

Telefon:  Adres e-mail:  

Imię i nazwisko osoby 

do kontaktu: 

 Adres strony 

internetowej: 

 

 

 

Miejscowość, data:  Podpis osoby 

wyrażającej zgodę na 

udział w akcji: 
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Załącznik nr 3 

KARTA OCENY 

w ramach konkursu „Miejsca Przyjaznego Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym 

w Opolu”  - edycja 2019 

 

Dane podstawowe: 

Nazwa podmiotu: 

 

 

Typ podmiotu: □ Instytucja publiczna 

□ Organizacja pozarządowa 

□ Podmiot/ osoba prowadząca działalność gospodarczą 

Adres siedziby 

podmiotu: 

 

Nazwa zgłaszanego 

miejsca: 

 

Adres zgłaszanego 

miejsca: 

 

Kategoria zgłoszenia: □ Usługi publiczne 

□ Zdrowie 

□ Kultura i sztuka 

□ Sport i rekreacja 

□ Gastronomia 

□ Usługi różne 

 

Ocena formalna: 

Lp. Wymogi formalne Spełniono Uwagi 

1 Zgłoszone miejsce posiada ofertę 

dedykowaną seniorom lub osobom 

niepełnosprawnym 

TAK/ NIE  

2 Zgłoszone miejsce znajduje się na terenie 

Opola 

TAK/ NIE  



Regulamin konkursu „Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym w Opolu” 

Edycja 2019 

 

12 

3 Formularz zgłoszenia jest kompletny i 

podpisany 

TAK/ NIE  

4 Lista poparcia/ Lista osób zgłaszających 

jest kompletna i poprawna 

TAK/ NIE  

 

Miejscowość, 

data: 

 Podpis 

pierwszego 

członka 

komisji 

konkursowej: 

 Podpis 

drugiego 

członka 

komisji 

konkursowej: 

 

 

Ocena merytoryczna: 

Lp. Kryteria oceny Ocena 

pierwszego 

członka 

komisji 

konkursowej 

Ocena 

drugiego 

członka 

komisji 

konkursowej 

Średnia ocen 

1 Stopień dostosowania elementów 

architektury i wyposażenia ocenianego 

miejsca do potrzeb osób starszych lub 

niepełnosprawnych 

0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5  

2 Stopień, w jakim oferta odpowiada na 

konkretne problemy/ realne potrzeby osób 

starszych lub niepełnosprawnych 

0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5  

3 Stopień dostępności oferty pod względem 

możliwości finansowych seniorów (np. 

zniżki, rabaty) lub niepełnosprawnych 

0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5  

4 Stopień zainteresowania osób starszych lub 

niepełnosprawnych ofertą (np. zakres 

oferty, liczba klientów, popularność oferty) 

0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5  

5 Stopień, w jakim oferta poprawia jakość 

życia osób starszych lub 

niepełnosprawnych w Opolu 

0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5  

6 Stopień długofalowego korzystnego 

oddziaływania oferty na jakość życia osób 

starszych  lub niepełnosprawnych w Opolu 

 

0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5  
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7 Stopień, w jakim oferta integruje osoby 

starsze lub niepełnosprawne z młodszymi 

pokoleniami 

0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5  

8 Stopień dostępności informacji o ofercie do 

możliwości i percepcji seniorów lub osób 

niepełnosprawnych (np. dobór kanałów 

komunikacji, czytelność, przejrzystość 

informacji) 

0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5  

9 Stopień przyjazności obsługi wobec osób 

starszych lub niepełnosprawnych 

0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5  

10 Stopień innowacyjności oferty odróżniający 

od podobnej kierowanej przez inne 

podmioty działające w tym samym 

obszarze 

0-1-2-3-4-5 0-1-2-3-4-5  

Suma uzyskanych punktów:  

 

Uzasadnienie oceny: 

 

 

Miejscowość, 

data: 

 Podpis 

pierwszego 

członka 

komisji 

konkursowej: 

 Podpis 

drugiego 

członka 

komisji 

konkursowej: 

 

 


