
Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 21/6/2013 

Prezydenta Miasta Lublin 
z dnia7 czerwca 2013 r. 

REGULAMIN KONKURSU 

„Miejsce Przyjazne Seniorom” 
 

§ 1 

1. Realizując działania na rzecz poprawy sytuacji społecznej osób starszych, Społeczna 
Rada Seniorów Miasta Lublin organizuje przy współpracy z Prezydentem Miasta Lublin 
i pod Jego Honorowym Patronatem Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom” zwany dalej 
„Konkursem”. 

2. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad przeprowadzania Konkursu. 

3. Konkurs ma charakter cykliczny i przeprowadzany będzie corocznie. 

§ 2 

Termin nadsyłania wniosków  i data uroczystości, podczas której zostaną wręczone 
Certyfikaty „Miejsce Przyjazne Seniorom” zostaną wskazane w ogłoszeniu o Konkursie. 

§ 3 

1. Głównym celem Konkursu jest promowanie miejsc przyjaznych seniorom oraz działań 
instytucji i organizacji, które poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań 
architektonicznych oraz oferowanie odpowiednich produktów, usług i zniżek, przyczyniają 
się do tego, że osoby starsze traktowane są w sposób godny i czują się potrzebne oraz 
dowartościowane. 

2. Instytucje i organizacje ubiegające się o Certyfikat muszą spełniać minimum jedno 
z poniższych kryteriów: 

1) posiadać ofertę produktów, usług dostosowaną do potrzeb osób starszych lub 
skierowaną specjalnie do tej grupy społecznej; 

2) oferować różnego rodzaju zniżki i promocje dla seniorów; 

3) posiadać odpowiednie rozwiązania techniczno-budowlane służące niwelowaniu barier 
architektonicznych, w celu dostosowania do potrzeb osób starszych; 

4) dostrzegać potrzeby seniorów; 

5) tworzyć i kreować miejsca, z których będą korzystały osoby starsze.  

3. Instytucje i organizacje, które otrzymają Certyfikat mają prawo do posługiwania się 
w działaniach promocyjnych tytułem „Miejsce Przyjazne Seniorom” przez rok od chwili 
przyznania certyfikatu, z podaniem roku otrzymania certyfikatu. 

4. Wykaz instytucji i organizacji, które otrzymały Certyfikat, będzie nieodpłatnie publikowany 
w materiałach promocyjnych Miasta Lublin oraz w serwisie internetowym 
www.um.lublin.eu zakładka „Urząd dla Mieszkańców”, „Miasto dla Seniorów”. Informacja 
będzie również przekazana lubelskim mediom. 

 

 



§ 4 

1. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, osoba prawna oraz organ administracji rządowej lub samorządowej. 

2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie „Wniosku o przyznanie 
Certyfikatu”, stanowiącego załącznik nr 1  do Regulaminu i jego doręczenie do siedziby 
Społecznej Rady Seniorów Miasta Lublin (Lublin 20-068, ul. St. Leszczyńskiego 23) lub 
przesłanie na adres e-mail (rada.seniorow@lublin.eu) z dopiskiem Konkurs „Miejsce 
Przyjazne Seniorom” w 2013 r. w terminie podanym w ogłoszeniu. 

3. Jeżeli zgłoszenia będzie dokonywała osoba fizyczna, do wniosku należy dodatkowo 
dołączyć pisemną „Zgodę na udział w Konkursie” osoby/osób upoważnionych do 
reprezentowania instytucji lub organizacji na przystąpienie do Konkursu i tym samym 
ubieganie się o Certyfikat, stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu. 

§ 5 

1. Organami Konkursu są: 

1) Komisja Konkursowa; 

2) Kapituła Konkursowa. 

2. Komisję Konkursową, w składzie co najmniej trzyosobowym, powołuje Społeczna Rada 
Seniorów Miasta Lublin. Komisja odpowiedzialna jest za weryfikację zgłoszeń oraz 
wizytację zgłoszonych miejsc. W skład Komisji, wchodzą przedstawiciele mediów, 
organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów oraz osoby zaproszone 
imiennie przez Społeczną Radę Seniorów Miasta Lublin. 

3. Rozpatrzenie wniosków wraz z wizytacjami zgłoszonych miejsc nie może trwać dłużej niż 
90 dni, licząc od dnia doręczenia zgłoszenia o przystąpieniu do Konkursu. 

4. Komisja Konkursowa dokonuje oceny na „Formularzu oceny podmiotu ubiegającego się 
o Certyfikat”, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu, a następnie przekazuje go w 
ciągu trzech dni Kapitule Konkursowej. 

5. Jeżeli podmiot, który otrzymał Certyfikat w ramach danej edycji Konkursu, przestał 
spełniać kryteria określone w niniejszym Regulaminie, Komisja Konkursowa w każdym 
czasie może wnioskować do Kapituły Konkursowej o odebranie tego tytułu. W takim 
przypadku Komisja Konkursowa może przeprowadzić dodatkową wizytację zgłoszonego 
miejsca. 

6. Kapituła Konkursu, w składzie co najmniej czterech członków wskazanych przez 
Prezydenta Miasta Lublin i Społeczną Radę Seniorów Miasta Lublin, podejmuje 
ostateczną decyzję o przyznaniu Certyfikatu na formularzu, o którym mowa w ust. 4. 

§ 6 

1. Organizatorzy Konkursu nie zwracają złożonych dokumentów i zastrzegają sobie prawo 
do publikowania ich treści oraz przetwarzania na cele Konkursu. 

2. Niniejszy Regulamin wraz z formularzami jest dostępny w siedzibie Społecznej Rady 
Seniorów Miasta Lublin (Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej, Lublin, ul. St. 
Leszczyńskiego 23) i na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin (www.um.lublin.eu) 
w zakładce „Urząd dla mieszkańców”, „Miasto dla Seniorów”. 


