
Zarządzenie Nr 345/2018
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie organizacji konkursu pod nazwą "Zielony Kalisz  2018 "

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18, art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
Celem  konkursu  jest  inicjowanie  i  promowanie  działań  mieszkańców  Kalisza  na  rzecz
poprawy estetyki Miasta i utrwalenia wizerunku Kalisza jako miasta zieleni.

§ 2
Zasady  udziału  w  konkursie  określa  Regulamin  konkursu  „Zielony  Kalisz  –  2018”,
stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3
Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
      1) Przewodniczący Komisji Konkursowej - Lidia Plajzer, pracownik

          Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki;
2) Członek Komisji - Hanna Zalewska, Plastyk Miejski;
3) Członek Komisji  - Kazimierz Dominiak,  pracownik Okręgowego Zarządu Związku

Działkowców;
4) Członek Komisji – Anna Grabowska, pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska;
5) Członek  Komisji  –  Maria  Młynek,  pracownik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej

i Ochrony Środowiska
§ 4

Od  nagród  finansowych  przyznawanych  w  poszczególnych  kategoriach  zostanie  pobrany
podatek w wysokości 10% wartości nagrody przed odbiorem nagrody. Komisja Konkursowa
może również przyznać dodatkowe wyróżnienia nieprzewidziane w Regulaminie.

§ 5
Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza.

§ 6
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§  7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik
do Zarządzenia Nr 345/2018

Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 maja 2018 r.

REGULAMIN KONKURSU 
„ZIELONY KALISZ - 2018”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Regulamin określa  warunki i  zasady konkursu „Zielony Kalisz – 2018” zwanego dalej
Konkursem, którego organizatorem jest Miasto Kalisz.

2.  Określa się następujące kategorie obiektów konkursowych:
1) balkony, loggie i parapety,
2) ogródki przydomowe/ zielone podwórza,
3) działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE
§ 2

1. Konkurs jest organizowany na terenie miasta Kalisza dla mieszkańców Kalisza.
2.  Celem Konkursu jest  inicjowanie  i  promowanie działań mieszkańców Kalisza na rzecz

poprawy estetyki Miasta i utrwalenia wizerunku Kalisza jako miasta zieleni.
3.  Zgłoszenie  do udziału  w Konkursie  jest  równoznaczne z  przyjęciem zasad niniejszego

Regulaminu.
4. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania formularza zgłoszeniowego, który

stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

OGÓLNE ZASADY ZGŁASZANIA
§ 3

1.  Zgłoszenia  udziału  w  Konkursie  należy  dokonać  na  kartach  zgłoszeń  dostępnych  w
siedzibie Urzędu Miasta Kalisza - Biuro Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1 a lub  w
Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza przy ul.
Główny Rynek 20 (I piętro) oraz na stronie internetowej Kalisza, a także w siedzibach:
Rad  Osiedlowych,  Administracji  osiedlowych  i  Rodzinnych  Ogrodów  Działkowych
(załącznik nr 1 do Regulaminu).

2.  Kartę  zgłoszenia  udziału  w  Konkursie  „Zielony  Kalisz  –  2018”   należy  przesłać  do
organizatora w terminie od dnia 01.06.2018 r do dnia 29.06.2018 r.

KRYTERIA OCENY
§ 4

1.  Oceny  prac  zgłoszonych  do  Konkursu  dokona  Komisja  Konkursowa  powołana  przez
Prezydenta Miasta Kalisza.

2. W  I etapie  – do dnia 20 lipca 2018 r. Członkowie Komisji  Konkursowej dokonają oceny
zgłoszonych obiektów w oparciu o następujące kryteria i skalę ocen:

      1)   ogólne wrażenie estetyczne  0 - 5 pkt
2)   oryginalność kompozycji                               0 - 5 pkt

3. W II etapie do dnia 31 sierpnia 2018 r. Komisja w pełnym składzie na podstawie kart oceny
obiektów konkursowych z I etapu dokona ponownej oceny w terenie i ustali  laureatów
Konkursu  w  poszczególnych  kategoriach.  Drugiej  ocenie  podlegają  tylko  te  obiekty



konkursowe, które w pierwszym etapie otrzymały co najmniej 8 punktów.
4.  Wzór  karty  oceny  obiektów  konkursowych  stanowi  załącznik  nr  2  do  Regulaminu

konkursu.
5. Z II etapu Konkursu zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna.

NAGRODY
§ 5

1.  Ustala  się  główne  nagrody  dla  laureatów  Konkursu,  przyznawane  w  poszczególnych
kategoriach:
6) I miejsce  -  nagroda o wartości 1 100,00 zł brutto
7) II miejsce -  nagroda o wartości    700,00 zł brutto
3) III miejsce - nagroda o wartości    500,00 zł brutto.

2.  Od wartości kwot brutto, o których mowa w ust. 1 Organizator dokona potrącenia podatku
w wysokości 10%.

WYNIKI KONKURSU
§ 6

1. Podsumowanie konkursu połączone z wręczaniem nagród laureatom Konkursu nastąpi w
terminie do końca października 2018 r.

2.  O  terminie  i  miejscu  podsumowania  wyników  Konkursu  wszyscy  uczestnicy  zostaną
powiadomieni pisemnie.

3. Uroczystość wręczania nagród jest otwarta i mogą brać w niej udział wszyscy uczestnicy
wraz z osobami towarzyszącymi.

4.  Wyniki  Konkursu zawierające  imię  i  nazwisko osób nagrodzonych oraz ich wizerunek
zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.kalisz.pl oraz udostępnione do publicznej
wiadomości.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
2.  Wszelkie  dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w  Urzędzie  Miasta  Kalisza,  Wydział

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, I piętro,
pokój 29, Maria Młynek, tel. 62 7654411, e-mail mmlynek@um.kalisz.pl

3. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu,
Główny Rynek 20. 

mailto:mfink@um.kalisz.pl
http://www.kalisz.pl/


Załącznik nr 1
 do Regulaminu konkursu

 "Zielony Kalisz 2018"

KARTA ZGŁOSZENIA
UDZIAŁU W KONKURSIE "ZIELONY KALISZ 2018"

(należy przesłać do organizatora do dnia 29.06.2018r.)

1. Imię i nazwisko uczestnika Konkursu (nazwa podmiotu uczestniczącego w Konkursie)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
2. Adres i telefon uczestnika Konkursu (podmiotu uczestniczącego w Konkursie):

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

3. Adres obiektu zgłoszonego do Konkursu:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

4. Kategoria obiektu (właściwe podkreślić):
a)   balkon, loggia, parapet
b)  ogródki przydomowe/zielone podwórza
c)   działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

...................................................... ........................................................
 potwierdzenie wpływu zgłoszenia                                         data i podpis uczestnika konkursu

Klauzula informacyjna:

Wypełniając  wynikający  z  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych),  zwanego  dalej  „RODO”  obowiązek  informacyjny,  pragniemy  poinformować,  że  Administratorem
przekazanych  w niniejszej  „Karcie  zgłoszenia”  danych osobowych jest  Prezydent  Miasta  Kalisza,  który ma
swoją siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku 20. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych Prezydent
Miasta Kalisza powołał Inspektora ochrony danych, którego zadaniem jest m. in. monitorowanie przestrzegania
w Urzędzie Miasta Kalisza obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z Inspektorem
możecie się Państwo skontaktować telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido  @um.kalisz.pl  .

mailto:ido@um.kalisz.pl
mailto:ido@um.kalisz.pl


Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w związku z Państwa udziałem w Konkursie „Zielony
Kalisz 2018” na zasadach określonych w jego Regulaminem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO tj. zgody
osoby, której dane dotyczą.

W związku  z  przekazaniem danych  osobowych  macie  Państwo prawo  żądania  dostępu  do  swoich
danych. Jeżeli  stwierdzicie,  że  wasze  dane  są  niepoprawne  lub  niekompletne,  macie  prawo  żądania  ich
sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony Administratora możecie żądać
ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić administratorowi prawidłowość tych
danych. Prawo do cofnięcia w każdym momencie zgody na przetwarzanie danych bez wpływu  na zgodność z
prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do usunięcia
danych.  Możecie  również  wnieść  sprzeciw  wobec  przetwarzania  danych. Prawem  Państwa  jest  również
wniesienie skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  jeżeli  uznacie,  że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.

Ponieważ  Prezydent  Miasta  Kalisza  zobowiązany  jest  stosować  rozporządzenie  Prezesa  Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Państwa dane osobowe będą
przechowywane po zakończeniu Konkursu przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w
„Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących
te organy i związki” stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.

Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  wymogiem  umowy.  Podanie  danych  nie  jest
obowiązkowe  jednak  konsekwencją  ich  niepodania  będzie  brak  możliwości  udziału  w  Konkursie  „Zielony
Kalisz 2018”.   Dane nie będą przetwarzane  w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do
profilowania.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydent Miasta Kalisza w związku
z  przeprowadzeniem  Konkursu  „Zielony  Kalisz  2018”  na  zasadach  określonych  w Regulaminie  Konkursu.
Oświadczam, że zapoznałem (am) się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki. Dane osobowe podaję
dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałam (-em) się z treścią zamieszczonej klauzuli
informacyjnej.

data i podpis uczestnika konkursu



Załącznik nr 2
 do Regulaminu konkursu

 "Zielony Kalisz 2018"

KARTA OCENY OBIEKTÓW KONKURSOWYCH

1) Nazwa osiedla:

.................................................................................................................................................

2) Imię i nazwisko, adres, nr telefonu przedstawiciela Rady Osiedla lub 
Administracji Osiedla:

.................................................................................................................................................

3) Kategoria: balkony, loggie, parapety:

Lp. Imię i nazwisko 
uczestnika Konkursu 
(podmiotu 
uczestniczącego             
w Konkursie), adres

Ogólne 
wrażenie 
estetyczne 
pkt 0-5

Oryginalność
kompozycji
    pkt 0-5

Suma 
punktów

Ewentualne 
uwagi

Liczba obiektów ogółem: .....................................

4) Kategoria: ogródki przydomowe/zielone podwórza

Lp. Imię i nazwisko,
 adres

Ogólne 
wrażenie 
estetyczne     
pkt 0-5

Oryginalność
kompozycji 
    pkt 0-5

Suma 
punktów

Ewentualne 
uwagi

Liczba obiektów ogółem: .....................................



-       2       -

5) Kategoria: działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Lp. Imię i nazwisko,
 adres

Ogólne 
wrażenie 
estetyczne     
pkt 0-5

Oryginalność
kompozycji 
    pkt 0-5

Suma 
punktów

Ewentualne 
uwagi

Liczba obiektów ogółem: .....................................

Na tym protokół oceny obiektów konkursowych zakończono i po odczytaniu podpisano:

1. ..............................................

2. ..............................................

3. ..............................................

4. ..............................................

5. .........................................….

Kalisz, dnia ................................ 2018 r.




