BURMISTRZ PRUDNIKA
ZARZ4DZENIE Nr 78/2013
Burmistrza Prudnika
z dnia 18 marca 2013 r.
w sprawie przyj^cia regulaminu konkursu „ Miejsce Przyjazne Seniorom"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym
(Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 1591, z2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153)
zarz^dzam, co nastejmje:
§ 1. Przyjmuje si? regulamin konkursu ,,Miejsce Przyjazne Seniorom" w brzmieniu
stanowia^cym zala^cznik do zarz^dzenia.
§ 2. Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem 18 marca 2013 r.

mgr in^Fj^c&i&f Fejdych

Zal^cznik
do Zarz^dzenia Nr 78/2013
Burmistrza Prudnika
z dnia 18 marca 2013 r.

Regulamin konkursu ,,Miejsce Przyjazne Seniorom"
§1.1. Niniejszy regulamin okresla szczegolowe zasady corocznego konkursu pod nazw%
"Miejsce

przyjazne

seniorom",

ktory

realizowany

jest

przez

Gminq

Prudnik

i Stowarzyszenie Przyjacioi Liceum Ogolnoksztalca^cego im. Adama Mickiewicza wraz
z Uniwersytetem Zlotego Wieku ,,Pokolenia", zwanymi dalej "Organizatorami".
2. Glownym celem konkursu jest promowanie miejsc przyjaznych seniorom dzialaj^cych na
terenie Gminy Prudnik, w tym: aptek, kawiarni, sklepow, instytucji: kultury, edukacyjnych,
rekreacyjnych, opieki zdrowotnej, uzytecznosci publicznej i innych, odpowiadajXcych na
potrzeby seniorow poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanych produktow,
usmg i specjalnych przywilejow.
3. Konkurs

skierowany jest do wszystkich instytucji zainteresowanych uzyskaniem

certyfikatu ,,Miejsce przyjazne seniorom", zwanego dalej certyfikatem.
4.Miejsca wybrane w ramach konkursu otrzymaja^ certyfikat i b§d^ oznaczone specjalnym
znakiem informujqcym o wyroznieniu.
§ 2 .1. Zgloszenia kandydatur dokonac nalezy na specjalnym formularzu (stanowia^cym
zala^cznik Nr 1 do niniejszego regulaminu) dostejmym w Wydziale Organizacyjnym Urz^du
Miejskiego pokqj 120 oraz na stronach internetowych: www.prudnik.pl
2. Wypelniony formularz nalezy zlozyc w siedzibie Organizatorow - Urza^d Miejski
w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kosciuszki 3 lub w siedzibie Stowarzyszenia Przyjacioi LO
im. Adama Mickiewicza w Prudniku ul. Gimnazjalna 2. osobiscie lub za posrednictwem
poczty.
3. Zgloszenia dokonac mogq. m. in.:
- organizacje pozarzajdowe,
- instytucje lub firmy zainteresowane uzyskaniem certyfikatu,
- grupy przynajmniej 10 osob fizycznych (grupy nieformalne).
4. W szczegolnych przypadkach kandydatur^ zglosic moze Burmistrz Prudnika.
5. Instytucje ubiegaja^ce si§ o Certyfikat musza^ charakteryzowac si§:
- szczegolna^ otwartoscia^ i przychylnoscia^ wobec osob starszych,
- swiadczeniem specjalnych uslug i/lub oferta^ artykulow dla seniorow,

- posiadaniem korzystnej oferty dla seniorow,
- innymi cechami, ktore wskazywaiyby na dzialalnosc prosenioralna^.
6. Zgtoszenie wymaga prawidlowo i kompletnie wypelnionego wniosku o przyznanie tytulu
,,Miejsce przyjazne seniorom" i ziozenie go zgodnie z zasadami okreslonymi w § 2 ust. 2
niniejszego regulaminu.
7. Miejsca, ktore uzyskajq, Certyfikat zostanaj
- uhonorowane specjalnym dyplomem i naklejka^ identyfikacyjna^ "Miejsca Przyjaznego
Seniorom", ktorymi b^da^ mogly oznakowac swoja^ siedzib?,
- przedstawione w mediach lokalnych wraz z prezentacja^ oferty dla seniorow,
- zaprezentowane na stronie internetowej Organizatorow.
8. Wnioski rozpatrywane b?d%przez 3 osobowa^ komisj? konkursowa^, zlozona^z
przedstawicieli Rady Seniorow i Organizatorow powotana^przez Burmistrza Prudnika, ktora
ze zgloszonych wnioskow wytypuje do 6 laureatow.
9. Termin skiadania wszystkich wnioskow ustala si? do dnia 31 sierpnia kazdego roku,
w ktorym jest przeprowadzany konkurs.
10. Rozpatrzenie wnioskow nastapi do konca wrzesnia. Certyfikaty zostana^ wr?czone
w czasie pazdziernikowych dni seniora, na uroczystej gali, podczas ktorej nagrodzeni b§da^
mogli zaprezentowac swoja^ ofert?.
11. Wybor laureata moze bye poprzedzony wizytacja^ zgloszonego miejsca.
12. Laureatewi przysluguje prawo do odmowy przyj^cia Certyfikatu w formic pisemnej
w cia^gu trzech dni od daty podj^cia informacji o przyznaniu tytutu.
§ 3. Regulamin konkursu znajduje siq do wgla^du na stronie internetowej oraz w siedzibie
Organizatorow.

