
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Zarządzenie Nr 579/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 września 2021r.

w sprawie organizacji konkursu pod nazwą "Kalisz dla Ziemi – edukacja ekologiczna
mieszkańców Kalisza"

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 2021 r. poz. 1372) zarządza się, co następuje:

§ 1

Celem  konkursu  jest  włączenie  przedszkoli,  szkół  oraz  mieszkańców  Kalisza  w  powszechną
edukację  ekologiczną  dotyczącą  zasad  i  korzyści  płynących  z  segregacji  odpadów  i  ich
przetwarzania,  przybliżenie  zagadnień  związanych  z  oszczędzaniem  wody  oraz  uświadomienie
korzyści wynikających z likwidacji niskiej emisji.

§ 2

Zasady udziału w konkursie określa Regulamin konkursu „Kalisz dla Ziemi - edukacja ekologiczna
mieszkańców Kalisza”, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3

Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1) Przewodniczący Komisji Konkursowej – Krzysztof Jurek ,.pracownik Wydziału Edukacji;

2) Członek  Komisji  –  Anna  Grabowska ,  pracownik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i
Ochrony Środowiska;

3) Członek  Komisji.  –. Agata  Szymańska  –  Rogozińska  –  specjalista  ds  działalności
podstawowej w galerii Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień;

4) Członek Komisji – Joanna Czajczyńska – pracownik Kancelarii Prezydenta Miasta

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§  6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                   



                                                                                    Załącznik do Zarządzenia Nr  579/2021

     Prezydenta Miasta Kalisza 

z dnia 30 września 2021

                                                                                             

Regulamin konkursu plastycznego
Kalisz dla Ziemi – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Miasto Kalisz.
2. Konkurs jest organizowany w ramach przedsięwzięcia „Kalisz dla Ziemi” - edukacja

ekologiczna  mieszkańców  Kalisza,  poprzez  realizację  konkursów”,
współfinansowanego przez WFOŚiGW w Poznaniu.

3. Celem konkursu jest:
1. edukowanie młodzieży w zakresie ograniczenia niskiej emisji;
2. podniesienie  świadomości  ekologicznej  –  zagrożenia  dla  środowiska  związane  

z kupowaniem produktów nadmiernie opakowanych;
3. szerzenie konieczności segregacji odpadów;
4. korzystanie  z  zasobów  wodnych  w  odpowiedzialny  sposób  (gromadzenie,

oszczędzanie wody);
5. identyfikacja źródeł zanieczyszczeń powietrza i ich redukcja;
6. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko;
7. rozwój wyobraźni plastycznej i interpretacji zagadnienia przez twórcę.
4. Konkurs będzie trwał od dnia  05.10.2021r. do dnia  22.10.2021r. (ostateczny termin

nadsyłania prac). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.10.2021r.
5. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej, obrazującej problem

smogu w mieście, informującej o konieczności oszczędzania wody oraz rozwijającej
dobre praktyki postępowania z odpadami.

                                           

Warunki uczestnictwa
1. Konkurs  skierowany  jest  do  dzieci  z  przedszkoli,  ze  szkół  podstawowych

i  ponadpodstawowych  z  terenu  Miasta  Kalisza,  dzięki  któremu zwrócona  zostanie
uwaga  dzieci/uczniów  na  problem  związany  z  zanieczyszczeniem  powietrza,
segregacją odpadów oraz oszczędzaniem wody.

2. Praca powinna być wykonana indywidualnie.
3. Każda szkoła/przedszkole dostarcza 1 najlepiej wykonaną prace.
4. Warunkiem  udziału  w  konkursie  jest  indywidualne wykonanie  pracy  plastycznej

w dowolnej formie i technice (np. malarstwo, rysunek, wydzieranka, wyklejanka)
zawierającej  hasło/slogan dot.  niskiej  emisji,  walki  ze  smogiem,  korzystaniem
z zasobów wodnych w odpowiedzialny  sposób (gromadzenie,  oszczędzanie  wody)
oraz segregacji odpadów. Techniki mogą być ze sobą łączone – interpretacja tematu
konkursowego zależy od wyobraźni plastycznej samego autora.

5. Prace  konkursowe  podlegają  zwrotowi.  Po  rozstrzygnięciu  konkursu,  prosimy
opiekuna ucznia o zgłaszanie się po ww.



6. Do każdej pracy musi być załączona metryczka na odwrocie pracy wg wzoru:
1. imię i nazwisko wykonawców,
2. klasa,
3. akceptacja regulaminu „Akceptuję regulamin, data, podpis opiekuna uczniów”,
4. pełna nazwa szkoły.

7. Zgłoszenie uczestnictwa szkoły w konkursie należy dokonać mailowo od dnia 5  do
13 października 2021r., e-mail: k  jurek@um.kalisz.pl  , Urząd Miasta Kalisza, Wydział
Edukacji, Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz, I piętro, pokój 110, tel.(62) 5049738. Prace
należy dostarczyć od dnia 18 do 22 października 2021r. do Wydziału Edukacji,
I piętro, pokój 110.

8. Szkoła zgłaszająca się zobowiązana jest do przeprowadzenia akcji edukacyjnej on-line
lub  prowadzonej  stacjonarnie  (w  zależności  od  sytuacji  epidemicznej).  Uczniowie
zostaną zaznajomieni z pojęciem niskiej emisji, poznają negatywne skutki zdrowotne
i zagrożenia związane z korzystaniem z urządzeń grzewczych o niskiej sprawności,
ze spalaniem śmieci, segregowaniem i wtórnym wykorzystaniem niektórych odpadów.
Ponadto poznają korzyści ekologiczne i zdrowotne picia wody z kranu. Uświadomieni
zostaną o konieczności gromadzenia wody oraz odpowiedzialnym korzystaniu z jej
zasobów.

Przebieg konkursu oraz ocena  prac

1.Konkurs będzie się składał z II etapów:
1. I etap – wewnątrzszkolny/przedszkolny.

Każda z placówek,  która zgłosi  się  do konkursu przeprowadzi  wewnętrznie I  etap
konkursu, podczas którego spośród wszystkich  prac wybierze 3, które przejdą do II
etapu konkursu;

2. II etap – międzyszkolny.
Wybrane  w  I  etapie  konkursu  prace  zostaną  ocenione  przez  komisję  konkursową
powołaną przez Organizatora konkursu.

2. Powołana komisja konkursowa przy ocenie prac uwzględniać będzie:
1. zgodność z tematem konkursu;
2. oryginalność i estetykę wykonanej pracy;
3. pomysłowość;
4. walory artystyczne.

Rozstrzygnięcie konkursu

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 28 października 2021r.
2.  Dla laureatów konkursu plastycznego w zakresie  edukacji  dot.  wody,  przeciwdziałaniu
zanieczyszczeniu  powietrza  oraz  segregacji  odpadów  Organizator  przewiduje: plecaki
solarne, powerbanki ekologiczne, zestawy szkolne (piórnik, notatnik, linijka, gumka, ołówek,
temperówka);
3.  Dla wszystkich uczestników nagrody rzeczowe w postaci:  pawerbanków ekologicznych
oraz zestawów szkolnych
4. Werdykt komisji jest ostateczny, a uczestnik nie może się od niego odwołać.
5. Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą oceniane.
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Informacja dotycząca przetwarzania  danych osobowych.

1. Administrator  danych  osobowych.  Administratorem  przekazanych  danych
osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza. Z Administratorem można skontaktować
się: listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl
lub telefonicznie: 62 / 765 43 00.

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

3. Cele  i  podstawy  przetwarzania.  Przekazane  przez  uczestnika  Konkursu  dane
osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu
plastycznego  „Kalisz  dla  Ziemi  -  edukacja  ekologiczna  mieszkańców  Kalisza”,
publikacji  informacji  o  laureatach  Konkursu  oraz  ich  prac  na  stronie  internetowej
Administratora,  a  także  w  celach  archiwizacyjnych  i  rozliczalności  wymaganej
przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 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.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes 
Administratora, którym jest: 

1) umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
2) umożliwienie przeprowadzenia konkursu,
3) opublikowanie informacji o laureatach,
4) archiwizacja dokumentów
5) oraz wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą.

5. Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione 
do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Informacje o laureatach Konkursu 
zgodnie z Regulaminem konkursu zostaną przekazane do publicznej wiadomości.

6. Przechowywania  danych.  Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres
niezbędny do osiągnięcia celu w którym zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o
materiały  archiwalne,  przez  czas  wynikający  z  przepisów ustawy z  dnia  14  lipca
1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanego na jej podstawie
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.

7. Prawa osób, których dane dotyczą. W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta
Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe
oraz ich uzupełnienia;
3)  prawo  do  cofnięcia  w  dowolnym  momencie  zgody  na  przetwarzanie  bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia tych danych;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
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Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

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

8. Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z
nich udziela Inspektor ochrony danych.

9. Informacja o wymogu podania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych nie
jest  obowiązkowe  jednak  od  ich  podania  uzależnione  jest  udział  w  Konkursu
ekologicznym pn. „Kalisz dla Ziemi – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza” na
zasadach określonych w Regulaminie tego konkursu. Dane nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  tym,  że  szkoły  lub  prawni
opiekunowie  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. Zgłoszenie  prac  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  warunków  niniejszego  regulaminu
przez dyrektorów placówek.

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania,  unieważnienia  lub  przesunięcia

terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 
5. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  nieodpłatnej  publikacji  wizerunku  osób

biorących udział w konkursie, w publikacjach z nim związanych.
6. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, ul. Kościuszki

1A,  62-800 Kalisz I piętro, pokój 110, tel. (62) 5049738, mail: kjurek@um.kalisz.pl 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!
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Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu
plastycznego

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY 

(należy dołączyć do pracy w przypadku pełnoletniego autora pracy)

Dane uczestnika konkursu: 

Imię i nazwisko autora pracy: 
……………………………………………………………………………..….

Wiek: …………. 

Adres i pełna nazwa szkoły:
……………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu do kontaktu: 
………………………………………………………………………………... 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i  aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem
samodzielnej  pracy autora.  Przysługują mi wszelkie autorskie  prawa osobiste i  majątkowe do
pracy konkursowej i nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu dla uczniów „Kalisz dla Ziemi-
edukacja  ekologiczna  mieszkańców  Kalisza”,  zorganizowanym  przez  Urząd  Miasta  Kalisza
i akceptuję jego warunki. 

Oświadczam,  że  moja  praca  konkursowa  nie  zagraża  i  nie  narusza  praw  osób  trzecich,
w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. 
Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada
uczestnik konkursu. 

…………………………………………………………………. 
CZYTELNY PODPIS AUTORA PRACY 

……………………………………………………………..….. 

Miejscowość, data



            Załącznik nr 2
    do Regulaminu konkursu

          plastycznego

OŚWIADCZENIE PRAWNEGO OPIEKUNA AUTORA PRACY 

(należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletniości)

Dane uczestnika konkursu: 

Imię i nazwisko autora pracy: 
…………………………………………………………………………………. ….. 
Wiek: 
……………………………………………………………………………………………………………
Adres i pełna nazwa szkoły:
…………………………………………………………………………………………. 
Dane opiekuna prawnego do kontaktu: 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego: …………………………………………………………………..

Adres e-mail opiekuna prawnego: 
………………………………………………………………………….. 
Numer telefonu do kontaktu: 
………………………………………………………………………………... 
Oświadczam,  że  powyższe  dane  są  prawdziwe  i  aktualne,  a  praca  konkursowa  jest  wynikiem
samodzielnej pracy autora. Autorowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do
pracy konkursowej i nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. 
Oświadczam,  że  zapoznałem/łam  się  z  Regulaminem  Konkursu  dla  uczniów  „Kalisz  dla  Ziemi-
edukacja  ekologiczna  mieszkańców  Kalisza  ”,  zorganizowanym  przez  Urząd  Miasta  Kalisza
i akceptuję jego warunki. 
Oświadczam, że zgłoszona praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie
narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które
wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu. 
Zgoda na udział w konkursie 
Wyrażam zgodę na udział 
…………………………………………………………………………………….. ………………… 

(imię i nazwisko autora pracy) 
w Konkursie pt.  „Kalisz dla  Ziemi-  edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza”,  organizowanym
przez  Urząd  Miasta  Kalisza  w  ramach  VIII  edycji  Programu oraz  na  nieodpłatne  wykorzystanie
nadesłanej pracy w działalności Urzędu Miasta Kalisza. 

…………………………………………………………………………………………. 
CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY 

………………………………………………………………………………………….
MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

        



       Załącznik nr 3
do Regulaminu konkursu

      plastycznego

Zgoda prawnego opiekuna autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

(należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletności)

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy 

(imię  i  nazwisko  opiekuna  prawnego)
………………………………………………………………………………………... w związku z
udziałem  w ogólnopolskim Konkursie  dla  uczniów „Kalisz  dla  Ziemi-  edukacja  ekologiczna
mieszkańców  Kalisza”  we  wszelkich  ogłoszeniach,  zapowiedziach  i  informacjach  o  tym
Konkursie i jego wynikach. 

Wyrażam  również  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Organizatora  Konkursu  danych  osobowych
podanych  w  zgłoszeniu,  w  celu  przeprowadzenia  i  realizacji  Konkursu.  Jednocześnie
oświadczam,  że  jestem  świadomy  dobrowolności  podania  danych  oraz  że  zostałem
poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

…………………………………………………………………………………………….. 
CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY 

……………………………………………………………………………………………. 
MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

         



        Załącznik nr  4
do Regulaminu konkursu

      plastycznego

   Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

(należy dołączyć do pracy w przypadku pełnoletniego autora)

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska w związku
z udziałem w ogólnopolskim Konkursie dla uczniów „Kalisz dla Ziemi- edukacja ekologiczna
mieszkańców Kalisza” we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o nim i jego
wynikach. 
Wyrażam  również  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Organizatora  Konkursu  danych  osobowych
podanych  w  zgłoszeniu,  w  celu  przeprowadzenia  i  realizacji  Konkursu.  Jednocześnie
oświadczam,  że  jestem  świadomy  dobrowolności  podania  danych  oraz  że  zostałem
poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

…………………………………………………………………................................. 
CZYTELNY PODPIS AUTORA PRACY 

……………………………………………………………….………………………………. 
MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

         



        Załącznik nr  5
do Regulaminu konkursu

      plastycznego

Formularz zgłoszeniowy do konkursu plastycznego pod nazwą

„Kalisz dla Ziemi- edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza”

Nazwa szkoły

Adres szkoły

Dane kontaktowe (telefon,  e-mail)

Imię i nazwisko opiekuna 

Akceptacja regulaminu

(„Akceptuję  regulamin,  data,
podpis opiekuna ucznia”)

Klasa

Imię i nazwisko dziecka/ucznia

 


