
Zarządzenie Nr 385/2022
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 9 czerwca 2022r.

w sprawie organizacji konkursu pod nazwą "Zielony Kalisz"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18, art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) 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”,  stanowiący
załącznik do zarządzenia.

§ 3

Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1) Przewodniczący  Komisji  Konkursowej  –  Marlena  Malicka,.pracownik  Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;

2) Członek.Komisji  – Małgorzata  Hofman,  pracownik  Wydziału  Gospodarki
Komunalnej  i Ochrony Środowiska.

3) Członek.Komisji – Marta Klepanda, pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej  i
Ochrony Środowiska.

4) Członek.Komisji  –  Katarzyna  Baszczyńska,  pracownik  Wydziału  Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§  6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                         Prezydent Miasta Kalisza
    /…/

   Krystian Kinastowski



                         
REGULAMIN KONKURSU „ZIELONY KALISZ”

Postanowienia ogólne
..

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

2. Określa się następujące kategorie obiektów konkursowych:
 balkony, loggie i parapety,
 ogródki przydomowe, 
 ogródki przedszkolne,
 działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest organizowany na terenie miasta Kalisza i jest skierowany do mieszkańców Kalisza.
2. Celem  Konkursu  jest  inicjowanie  i  promowanie  działań  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  karty  zgłoszenia,  która  stanowi  załącznik

nr 1 do Regulaminu Konkursu.
5. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać poprzez formularz online (dostępny na stronie internetowej

Miasta Kalisza) lub na kartach zgłoszeń dostępnych w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza - Biuro Obsługi
Interesanta  przy  ul.  T.  Kościuszki  1A lub  w Wydziale  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska
Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20 (I piętro, pokój 29) (załącznik nr 1 do Regulaminu).

6. Kartę  zgłoszenia  udziału  w  Konkursie  „Zielony  Kalisz  –  2022”  należy  dostarczyć  mailowo  (adres:
wgos@um.kalisz.pl lub  mmalicka@um.kalisz.pl lub do organizatora w terminie od dnia 01.06.2022r.  do
dnia 30.06.2022r. tj. do Urzędu Miasta Kalisza Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz (I piętro, pokój 29).

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

Kalisza.
2. 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 przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez więcej niż jednego uczestnika Konkursu, głos
decydujący należy do przewodniczącego Komisji Konkursowej.

4. Do dnia 29.07.2022r. Komisja w pełnym składzie na podstawie kart oceny obiektów konkursowych  dokona
oceny w terenie i ustali laureatów Konkursu w poszczególnych kategoriach.

5. Wzór karty oceny obiektów konkursowych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.
6. Z oceny zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna.

Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Ustala się główne nagrody dla laureatów Konkursu, przyznawane w poszczególnych kategoriach:
1.1. Balkony, loggie i parapety:

 I miejsce  –  rower miejski;

 II miejsce  – fotel wiszący;

 III miejsce – leżak ogrodowy bujany.
1.2. Ogródki przydomowe: 

 I miejsce  – rower miejski;

 II miejsce  – fotel wiszący;

 III miejsce – leżak ogrodowy bujany.
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1.3. Ogródki przedszkolne:

 I miejsce  – rower miejski;

 II miejsce  – fotel wiszący;

 III miejsce – leżak ogrodowy bujany.
1.4. Działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych: 

 I miejsce  – bon na zakup roślin wieloletnich (sadzonki drzew owocowych, krzewów, bylin) za      
.kwotę 1000,00 złotych;

 II miejsce  – bon na zakup roślin wieloletnich (sadzonki drzew owocowych, krzewów, bylin) za       
.kwotę 800,00 złotych;

 III miejsce – bon na zakup roślin wieloletnich (sadzonki drzew owocowych, krzewów, bylin) za       
.kwotę 500,00 złotych.

Wyróżnienie (dla wszystkich kategorii objętych konkursem – domek dla owadów).
Wszyscy Uczestnicy otrzymają upominki.

2.  Laureatami Konkursu są podmioty które w danej kategorii uzyskały największą ilość punktów od
Komisji
     Konkursowej według kolejności od największej.

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

Wyniki Konkursu
1. Podsumowanie  Konkursu  połączone  z  wręczaniem  nagród  laureatom  Konkursu  nastąpi

w terminie do 31 października 2022r.
2. O terminie i miejscu podsumowania 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.
5. Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  rezygnacji  z  organizowania  podsumowania  konkursu

połączonego z wręczaniem nagród laureatom Konkursu.

Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z tym, że szkoły wyrażają zgodę na przetwarzanie danych

osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (zgoda na przetwarzanie danych osobowych została zawarta w
załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu).

2. Ostateczna  interpretacja Regulaminu Konkursu należy do organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie.
4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieodpłatnej  publikacji  wizerunku  osób  biorących  udział

w Konkursie, w publikacjach z nim związanych.
5. Wszelkie  dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w  Wydziale  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony

Środowiska Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz (I piętro, pokój 29) tel. 62/76-54-411,
mail: mmalicka  @um.kalisz.pl  .

6. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu, Główny Rynek 20,
62 – 800 Kalisz.

Informacja dotycząca przetwarzania  danych osobowych.
Administrator danych osobowych.
Administratorem przekazanych danych osobowych będzie organizator Konkursu tj. Prezydent Miasta Kalisza
mający  swoją  siedzibę  w Kaliszu  przy  Głównym Rynku  20.  Z  Administratorem  można  się  skontaktować:
listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl lub telefonicznie: 62/765 43 00.
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Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Inspektor ochrony danych. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można się
skontaktować: listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, e-mailowo: iod@um.kalisz.pl lub telefonicznie: 62 /
765 43 56.

Cele i podstawy przetwarzania.
Podane przez  uczestnika dane osobowe będą przetwarzane  w celu organizacji  i  przeprowadzenia Konkursu,
publikacji  informacji  o  laureatach  Konkursu  oraz  publikacji  prac,  a  także  w  celach  archiwizacyjnych  i
rozliczalności  wymaganej  przepisami  RODO.  Podstawą  prawną  ich  przetwarzania  jest  wykonanie  zadania
realizowanego  w  interesie  publicznym,  którym  jest  pobudzenie  aktywności  Mieszkańców  Kalisza  poprzez
przeprowadzenie Konkursu dotyczącego promowania zieleni miejskiej i umożliwienie uczestnikom Konkursu
wzięcia w nim udziału, opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizacja dokumentów zgodnie z ustawą
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
Odbiorcy danych osobowych.
Państwa  dane  mogą  być  przekazywane  tylko  podmiotom  uprawnionym  do  ich  otrzymania  na  podstawie
przepisów prawa.
Przechowywanie danych.
Będziemy  przechowywać  Państwa  dane  osobowe  przez  okres  niezbędny  do  przeprowadzenia  Konkursu  a
następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z obowiązującej u administratora Instrukcji
kancelaryjnej  na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po

wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 prawo do żądania ograniczenia  przetwarzania  danych,  gdy osoby te  kwestionują prawidłowość

danych,  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne
osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te
wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów
administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;

 prawo do żądania  usunięcia danych,  gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania  danych jeżeli  dane są przetwarzane
niezgodnie z prawem;

 prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych;  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania  danych  –  z  przyczyn  związanych  ze  szczególną  sytuacją  osób,  których  dane  są
przetwarzane;

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat Państwa praw udziela Inspektor ochrony danych.
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania
konkursu  i  powiadomienia  laureatów  o  przyznaniu  nagród.  Organizator  nie  przetwarza  danych  osobowych
uczestników  konkursu  w  sposób  opierający  się  wyłącznie  na  zautomatyzowanym  przetwarzaniu,  w  tym
profilowaniu.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!
          

 Sporządził:             Zatwierdził:

...……………………………..                                                    ………...……………….……..             
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Załącznik nr 1
 do Regulaminu konkursu

 "Zielony Kalisz"

KARTA ZGŁOSZENIA
UDZIAŁU W KONKURSIE "ZIELONY KALISZ "

(należy przesłać do organizatora do dnia 30.06.2022r.)

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

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

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

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

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

3.  Adres obiektu zgłoszonego do Konkursu:

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

4.  Dzielnica Kalisza:...................................................................................................................

5.  Kategoria obiektu (właściwe podkreślić):

 balkony, loggie i parapety,
 ogródki przydomowe,
 ogródki przedszkolne,
 działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Oświadczenie uczestnika:

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.

...................................................... ........................................................
 potwierdzenie wpływu zgłoszenia                                                data i podpis uczestnika konkursu
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Załącznik nr 2
 do Regulaminu konkursu

 "Zielony Kalisz"

KARTA OCENY OBIEKTÓW KONKURSOWYCH

1) 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: .....................................

2) Kategoria: ogródki przydomowe
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: ..................................…

3) Kategoria: ogródki przedszkolne

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: działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych

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

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

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

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

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

Kalisz, dnia ................................ 2022r.
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