
REGULAMIN KONKURSU 
„ZIELONY KALISZ  –  2019”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Miasto Kalisz.
2. Konkurs  organizowany  w  ramach  przedsięwzięcia  „Zielony  Kalisz  –  2019”,

dofinansowanego  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, realizowany przez Miasto Kalisz. 

3. 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 oraz do przedszkoli z terenu miasta 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. Przedszkole,  które  wyrazi  chęć  uczestnictwa  w  konkursie  zobowiązane  zostaje  do
wyznaczenia grupy dzieci zajmującej się wskazanym ogródkiem, tj.  od 10 do 25 osób.
Do  formularza  zgłoszenia  należy  dołączyć  listę  dzieci  zajmujących  się  ogrodem
(z podaniem imienia i nazwiska) oraz wskazać opiekuna grupy.

6. Zgłoszenia  udziału  w  Konkursie  należy  dokonać  na  kartach  zgłoszeń  dostępnych
w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza - Biuro Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1A lub
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza przy
Głównym Rynku 20 (I  piętro,  pokój  29) oraz na stronie internetowej  Kalisza,  a  także
w  siedzibach:  Rad  Osiedlowych,  Administracji  Osiedlowych  i  Rodzinnych  Ogrodów
Działkowych (załącznik nr 1 do Regulaminu).

7. Kartę  zgłoszenia  udziału  w Konkursie  „Zielony  Kalisz  –  2019” należy  dostarczyć  do
organizatora  w terminie od dnia 14.06.2019r. do dnia 10.07.2019r. tj. do Urzędu Miasta
Kalisza  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony Środowiska,  Główny Rynek 20,
62-800 Kalisz (I piętro, pokój 29), e-mail mm  alicka  @um.kalisz.pl  .

Przebieg Konkursu 

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

2. W  I etapie – do dnia 24 lipca 2019r. 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 30 sierpnia 2019r. Komisja w pełnym składzie na podstawie kart
oceny  obiektów  konkursowych  z  I  etapu  dokona  ponownej  oceny  w  terenie  i  ustali
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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.

Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Ustala  się  główne  nagrody  dla  laureatów  Konkursu,  przyznawane  w  poszczególnych
kategoriach:

a) dla mieszkańców Kalisza:
 I miejsce  –  rower
 II miejsce  –  namiot turystyczny
 III miejsce – hamak
 Wyróżnienie (dla wszystkich kategorii objętych konkursem – ozdobne donice)

Uczestnicy otrzymają upominki – dzbanki filtrujące. 
b) dla przedszkoli z terenu miasta Kalisza:

 I miejsce – zakup sadzonek: krzewów/drzew/iglaków
(koszt zakupu sadzonek)  –  1000,00zł 

 II miejsce – zakup sadzonek: krzewów/drzew/iglaków 
(koszt zakupu sadzonek)  –  800,00zł 

 III miejsce – zakup sadzonek: krzewów/drzew/iglaków 
(koszt zakupu sadzonek)  –  500,00zł 

 Wszystkie dzieci otrzymają dyplom oraz upominki (zestaw szkolny w drewnianym
pudełku). 

2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

Wyniki Konkursu

1.  Podsumowanie  konkursu  połączone  z  wręczaniem nagród  laureatom Konkursu  nastąpi
w terminie do 31 października 2019r.

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.

Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  tym,  że  uczestnicy,  przedszkola  lub
prawni  opiekunowie  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dla  celów
niniejszego konkursu zgodnie z art. 6  ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

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.

http://www.kalisz.pl/


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. 7654411, mail: mmalicka@um.kalisz.pl.

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

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!
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