Zarządzenie Nr 612/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 18 października 2021 r.
w sprawie organizacji konkursu informatycznego "Aplikacja dla 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 stworzenie przez uczniów i studentów użytkowego oprogramowania na
urządzenia mobilne służącego mieszkańcom Kalisza.
§2
Zasady udziału w konkursie określa Regulamin konkursu „Aplikacja dla Kalisza”, stanowiący
załącznik do zarządzenia.
§3
Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
1) Przewodniczący Komisji Konkursowej – Mariusz Witczak, przedstawiciel Wydziału
Edukacji;
2) Członek Komisji – Piotr Walczak , przedstawiciel Wydziału Organizacyjnego;
3) Członek Komisji. –. Maciej Matecki, przedstawiciel Wydziału Organizacyjnego;
4) Członek Komisji – Juliusz Kowalczyk, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Miasta;
5) Członek Komisji – Daniel Dudek, przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza;
6) Członek Komisji – Anna Druciarek, przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji.
§5
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Kalisza
/…/
Krystian Kinastowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 612/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 18 października 2021r.

REGULAMIN
KONKURSU INFORMATYCZNEGO
„Aplikacja dla Kalisza”

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady organizacji Konkursu
Informatycznego „Aplikacja dla Kalisza” (zwany „Konkursem”), warunki uczestnictwa w
Konkursie oraz zasady wyłonienia najlepszych rozwiązań, które zostaną nagrodzone.
2. Konkurs odbędzie się w terminie od 15.11.2021 do 30.05.2022 roku
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
§2
Organizator

1. Organizatorem Konkursu jest Miasto Kalisz (zwane dalej „Organizatorem”), w imieniu
którego działa Wydział Edukacji, przy współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Kalisza.
2. Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Kalisza.
3. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz we wszelkich aspektach
związanych z Konkursem, sprawuje Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisją”).
4. W terminie do 15.10.2021 r. Organizator powołuje Komisję w składzie: przedstawiciel
Kancelarii Prezydenta Miasta, przedstawiciel Wydziału Edukacji, 2 przedstawicieli Wydziału
Organizacyjnego (informatycy), 2 przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza.
5. W pracach Komisji mogą brać udział zaproszeni eksperci.

§3
Zgłaszanie prac i przebieg konkursu

1. Konkurs adresowany jest do osób w wieku od 15 do 28 lat, uczących się lub zamieszkałych w
Kaliszu.
2. Celem Konkursu jest stworzenie użytkowego oprogramowania dedykowanego na urządzenia
mobilne (zwanego dalej „Aplikacją”), związanego z dowolną sferą działalności miasta lub
takiego, które służy jego mieszkańcom i będzie mogło być wykorzystywane przez Miasto Kalisz.
3. Udział w konkursie może zgłaszany przez indywidulanych uczestników. Grupowych lub
indywidualnych zgłoszeń uczestników może dokonywać także szkoła lub uczelnia wyższa.
4. Zgłoszenie do konkursu w pierwszym etapie powinno zawierać:
a) formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem autora pracy o akceptacji warunków konkursu
zawartych w Regulaminie konkursu (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu) ;
b) dane uczestnika, w przypadku zgłoszenia przez szkołę lub uczelnię, dane jednostki i opiekuna
uczestnika lub grupy;
c) wypełniony i podpisany formularz Oświadczenia autora pracy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do
Regulaminu) lub Oświadczenie opiekuna prawnego autora pracy (zgodnie z załącznikiem nr 3 do
Regulaminu),
d) w przypadku niepełnoletniego autora pracy: również wypełniony i podpisany formularz „Zgoda
opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych”, który stanowi
Załącznik nr 4 do Regulaminu,
e) w przypadku pełnoletniego autora pracy: również wypełniony i podpisany formularz „Zgoda
autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych”, który stanowi Załącznik nr 5 do
Regulaminu.
f) opis projektu;
g) cel jaki ma zostać osiągnięty poprzez realizację projektu;
h) opisu aplikacji, w formie prezentacji w formacie .pdf oraz maksymalnie 5 minutowy film (w
formacie .mp4) prezentujący pomysł i przedstawiającego uczestnika;
5. Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres e-mail we@um.kalisz.pl z
opcją potwierdzenia odbioru. Organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu danych jeśli
przesłany plik jest uszkodzony. W takim przypadku Organizator informuje uczestnika o problemie
odczytania załączonych plików.
6 Zgłoszenia opisanego w punkcie 4 należy dokonać od 15.11 do 15.12.2021r. Komisja
kwalifikuje zgłoszenia do drugiego etapu, w którym do 30.04.2022 należy umieścić aplikację w
platformach dystrybucji cyfrowej: działającą w systemie Android Google Play
(play.google.com informacje na temat publikacji
aplikacji:https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9859751?hl=pl)
lub
App Store (apple.com/pl/app-store) dla aplikacji działającej w systemie iOS. Do publikacji
aplikacji IOS Apple wymaga aktywnego, komercyjnego konta iTunes
(https://itunesconnect.apple.com/login) Więcej informacji na temat samej publikacji iOS w
Apple App Store: https://developer.apple.com/support/app-store-connect/
Organizator ogłasza wyniki konkursu do 30.05.2022 oraz wyznacza miejsce oraz termin
wręczenia nagród i informuje o tym uczestników drogą elektroniczną na adresy mailowe, z
których wpłynęło zgłoszenie.

7. Praca konkursowa nie może naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, w szczególności
dóbr osobistych osób, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Praca konkursowa nie
może zawierać materiałów chronionych prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez
zgody uprawnionych. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego użytkowania aplikacji,
bez zbycia praw autorskich oraz do odrzucenia w pierwszym etapie konkursu zgłoszeń
wymagających znaczących nakładów finansowych przy wdrożeniu aplikacji.
8. Po kwalifikacji do drugiego etapu należy dostarczyć oryginały dokumentów przesłanych
pocztą elektroniczną, o czym Komisja informuje biorącego udział w konkursie.
§4
Rozstrzygnięcie konkursu

1. Postępowanie konkursowe Komisji odbywa się w dwóch etapach:
•
•

etap pierwszy zapoznanie się członków Komisji ze zgłoszonymi koncepcjami i
zakwalifikowanie prac do drugiego etapu.
etap drugi – ocena działających aplikacji moblilnych, wybór zwycięzców konkursu.

2. Obrady Komisji są niejawne.
3. Wyniki obrad Komisja przedstawia w formie protokołu. Protokół podpisują Przewodniczący
Komisji oraz Protokolant.
4. Organizator nie przewiduje możliwości składania odwołań od wyników Konkursu.
5. Wyniki Konkursu oraz data uroczystego wręczenia nagród zostaną ogłoszone na stronie
internetowej Organizatora oraz będą przekazane redakcjom lokalnych mediów.

§5
Nagrody

1. Twórcom najlepszych prac zostaną przyznane finansowe i rzeczowe nagrody oraz wręczone
dyplomy uczestnictwa. Otrzymają oni również wsparcie doradcze oraz organizacyjne w procesie
dalszego wdrażania, rozwijania i realizacji aplikacji użytkowej.
2. Ustala się nagrody finansowe w wysokości:
Pierwsza nagroda finansowa w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto
Druga nagroda finansowa w wysokości 1 000 zł (tysiąc złotych) brutto
Zapłata podatku dochodowego od nagród obciążać będzie zwycięzców konkursu z zastosowaniem
odpowiednich przepisów prawa.

§6
Dane osobowe

1. Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza. Z
Administratorem można skontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, emailowo: umkalisz@um.kalisz.pl lub telefonicznie: +48 62 7654300.
2. 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: +48
62 7654356.
3. Cele i podstawy przetwarzania. Przekazane przez uczestnika Konkursu dane osobowe będą
przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu „Aplikacja dla 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:
• umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
• umożliwienie przeprowadzenia konkursu,
• opublikowanie informacji o laureatach,
• archiwizacja dokumentów
oraz wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. 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. 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 2011r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. 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;
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. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe jednak od ich podania
uzależnione jest udział w Konkursie „Aplikacja Kalisza” na zasadach określonych w

Regulaminie tego konkursu. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie
będą wykorzystywane do profilowania.

§7
Postanowienia końcowe

•

Regulamin wchodzi w życie z dniem z dniem publikacji Zarządzenia.

•

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

•

Organizator zastrzega, że zmiana daty Konkursu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych
od Organizatora. Z tych samych powodów Konkurs może zostać odwołany lub przerwany.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z odwołania, przerwania lub
zmiany daty harmonogramu.

•

Wszelkie naruszenia Regulaminu, w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych
lub naruszenie przepisów obowiązującego prawa upoważnia Organizatora do wykluczenia
Uczestnika z udziału w Konkursie.

•

Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 1 do REGULAMINU KONKURSU INFORMATYCZNEGO „Aplikacja dla Kalisza”

KARTA ZGŁOSZENIA
KONKURS INFORMATYCZNY
„Aplikacja dla Kalisza”

Imię i nazwisko uczestnika:
............................................................................................................................................
Dane autora pracy konkursowej:
adres do korespondencji: …………………………………………………………………….
nr telefonu: …………………………………………………………………………………….
e-mail: ………………………………………………………………………………………….
Dane jednostki (adres, telefon kontaktowy) oraz imię i nazwisko opiekuna uczestnika (podać w
przypadku zgłoszenia przez szkołę lub uczelnię):
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
KARTA ZGŁOSZENIA – część opisowa

Nazwa aplikacji:
Opis i cele projektu (maksymalnie 2000 znaków):

Informacje dodatkowe (maksymalnie 1000 znaków):

Data, miejscowość

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

Podpis uczestnika

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

Załącznik nr 2 do REGULAMINU KONKURSU INFORMATYCZNEGO „Aplikacja dla Kalisza”
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 informatycznego „Aplikacja dla
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 3 do REGULAMINU KONKURSU INFORMATYCZNEGO „Aplikacja dla Kalisza”
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 informatycznego „Aplikacja dla 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 informatycznym „Aplikacja dla Kalisza”oraz na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanej pracy w
działalności Urzędu Miasta Kalisza.

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

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

Załącznik nr 4 do REGULAMINU KONKURSU INFORMATYCZNEGO „Aplikacja dla Kalisza”
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 autora pracy)
w związku z udziałem w Konkursie informatycznym „Aplikacja dla 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 5 do REGULAMINU KONKURSU INFORMATYCZNEGO „Aplikacja dla Kalisza”
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 Konkursie informatycznym „Aplikacja dla 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

