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Regulamin akcji „Miejsca Przyjazne Seniorom” 

 

I. Organizator, idea akcji  

1. Organizatorem akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom” jest Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw 

Obywatelskich. 

2. Celem akcji jest poprawa sytuacji społecznej osób starszych oraz promowania i wyróżnianie 

miejsc szczególnie otwartych na potrzeby emerytów i rencistów poprzez przygotowanie dla nich 

specjalnej oferty lub zniżki na oferowane produkty i usługi.  

3. Akcja skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców i instytucji zainteresowanych uzyskaniem 

odznaczenia „Miejsce przyjazne seniorom”, zwanego dalej „odznaczeniem” 

II. Warunki uczestnictwa 

1. Podmioty  starający się o odznaczenie powinien wypełnić formularz stanowiący Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

2. Podmiot ubiegający się o odznaczenie powinien spełniać następujące kryteria: 

 posiadać ofertę produktów, usług dostosowaną do potrzeb lub specjalnie skierowaną do 

osób starszych, 

 oferować zniżki dla emerytów i rencistów 

 posiadać architekturę dostosowaną do potrzeb osób starszych, 

 być instytucją otwartą na potrzeby osób starszych. 

3. Miejsca wybrane przez Komisję konkursową zostaną oznaczone specjalnym znakiem graficznym 

informującym o wyróżnieniu oraz otrzymają prawo do posługiwania się nim we własnych 

publikacjach i reklamach. 

III. Przyznanie certyfikatu 

1. Decyzję o przyznaniu odznaczenia podejmuje Komisja konkursowa składająca się z co najmniej z 2 

przedstawicieli organizatora oraz co najmniej 5 przedstawicieli seniorów.  

2. Wizytacją zgłaszanych miejsc i weryfikacją zgłoszeń zajmują się członkowie Komisji konkursowej 

w składzie minimum dwuosobowym. 

3. Formalne rozpatrzenie zgłoszenia wraz z wizytacją zgłoszonego miejsca następuje w ciągu 

czterech tygodni od dnia złożenia dokumentów do udziału w Akcji. 

4. Ocena wizytowanego miejsca następuje na podstawie formularza oceny (Załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu) wypełnianego przez Komisję konkursową. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ponownej wizytacji wybranego miejsca w celu 

zweryfikowania czy odznaczona instytucja nadal spełnia kryteria zawarte w Regulaminie, a w 

przypadku stwierdzenia niespełniania w/w kryteriów do odebrania odznaczenia oraz znaku. 

6. Nadesłane zgłoszenia wraz z załącznikami przechodzą na własność organizatorów akcji. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania treści (w tym dokonywania w nich 

skrótów i zmian redakcyjnych) zawartych w nadesłanych zgłoszeniach. 
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IV. Postanowienia Końcowe  

1. Regulamin wraz z w/w załącznikami można uzyskać w siedzibie Legnickiego Stowarzyszenia 

Inicjatyw Obywatelskich. 

2. Regulamin niniejszy został przyjęty uchwałą zarządu organizatora.  

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy 

Załącznik 2 – formularz oceny 

 

 


