
                             

 

Regulamin III edycji konkursu Drzewo Pokoleń - 2018 

 

I. Organizator i cel konkursu  

 

1. Konkurs Drzewo Pokoleń (zwany dalej konkursem) stanowi integralną część V 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 2018 i do posługiwania się logo konkursu we wszystkich swoich 

materiałach promocyjnych. 

9. Konkurs ma charakter cykliczny, a jego III edycja trwa od 21 marca do 25 maja 2018 r. 



                             

 

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali stanowiącej podsumowanie 

V Łódzkich Senioraliów, która odbędzie się 25 maja 2018 r. w Centrum Dydaktycznym 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

11. Konkurs realizowany jest w pięciu etapach: 

a. Etap 1 – zgłaszanie kandydatów do nagród – 21 marca – 22 kwietnia 

b. Etap 2 – ocena formalna zgłoszeń do 25 kwietnia 

c. Etap 3 – ocena merytoryczna – ogłoszenie nominacji – do 12 maja 

d. Etap 4 – głosowanie internetowe na nominowane projekty – 12 – 24 maja 

e. Etap 5 – ogłoszenie wyników i uhonorowanie zwycięzców – 25 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 lub grup nieformalnych; 

d. 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 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, opcjonalne w pozostałych 

kategoriach). 

4. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

(Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź). Podane w  formularzu  dane  osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie przez  Organizatorów konkursu (Urząd Miasta Łodzi, 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 

poz. 922) w celu  organizacji i przeprowadzenia  konkursu  oraz  przekazania nagrody 

laureatom  konkursu, i nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Każda 

osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie 

danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.  Wyrażona zgoda 

na przetwarzanie danych może być w każdym czasie odwołana. 

5. Do udziału w konkursie nie mogą być zgłaszane projekty/inicjatywy/działania, które 

zwyciężyły w poprzednich edycjach konkursu. 

6. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty zrealizowane po 2015 roku. 

http://www.drzewopokolen.umed.pl/


                             

 

7. Zgłoszenia dokonywane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem 

formularza dostępnego na stronie internetowej konkursu –

www.drzewopokolen.umed.pl 

8. Do formularza można dołączyć rekomendacje (w formie scanu) lub inne materiały 

potwierdzające informacje zawarte w zgłoszeniu. 

9. Rekomendacje powinny zawierać podpis. Pod uwagę brane będą rekomendacje od 

firm, instytucji, organizacji pozarządowych, a także od osób fizycznych (min. 

10 podpisów). 

10. Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne ze zobowiązaniem do udostępnienia 

Organizatorowi wszelkich niezbędnych materiałów, potwierdzających dane zawarte 

w zgłoszeniu. Materiały te będą dostępne tylko do  wiadomości Organizatora. 

11. Nominowani do nagrody, zobowiązane są udostępnić Organizatorowi materiały 

w formie elektronicznej w postaci zdjęć (pliki jpg), filmów (pliki avi, mp4), prezentacji 

(pliki ppt), nt. zgłaszanego projektu oraz dotyczących osób nominowanych do nagrody. 

12. 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 reklamacji. 

9. Spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatur członkowie komisji konkursowej 

wybierają najlepsze zgłoszenia w danej kategorii, tworząc w ten sposób listę 

nominowanych, z której wyłonieni zostaną laureaci w drodze głosowania 

internetowego. 

10. Głosowanie internetowe trwa od 12 do 24 maja 2018 r. Zasady dotyczące oddawania 

głosów znajdują się na stronie www.drzewopokolen.umed.pl w zakładce „głosowanie” 

11. Komisja konkursowa może przyznać specjalną nagrodę za całokształt działalności oraz 

specjalne osiągnięcia. 

12. Członków komisji konkursowej obowiązuje zasada bezstronności oraz zachowania 

tajności w kwestiach dotyczących przebiegu posiedzeń i głosowania. 

 

V.  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. 

http://www.drzewopokolen.umed.pl/
http://www.drzewopokolen.umed.pl/


                             

 

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. 

 


