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Postanowienia ogólne
1. Organizator Programu –  Miasto Kalisz.
2. Nazwa Programu – „Kalisz (za)kwitnie”.

Warunki uczestnictwa
1. Program jest skierowany do mieszkańców Kalisza, realizowany na terenie miasta.
2. Celem Programu jest inicjowanie i promowanie działań na rzecz małej retencji oraz poprawy 
estetyki Miasta.
3. Powierzchnia terenu przeznaczonego pod założenie przyulicznej łąki kwietnej / trawnika musi  
przylegać do posesji.
4. Teren musi być własnością miasta Kalisza.
5. Organizator zapewni ze swojej strony materiał siewny na wykonanie przyulicznej łąki kwietnej / 
trawnika.
6. Ilość nasion dostosowana zostanie do powierzchni, tj.:
łąka kwietna (nie więcej niż 0,5 kg materiału nasiennego);
trawa (nie więcej niż 1 kg materiału nasiennego).
7. Uczestnik zobowiązany jest do przygotowania podłoża, a następnie prawidłowej pielęgnacji 
przyulicznej łąki kwietnej / trawnika, a w szczególności:
– utrzymania wilgotności gleby od momentu siewu do 5 tygodni po skiełkowaniu nasion,
– bieżącego utrzymania czystości (zbierania zanieczyszczeń z ww. terenu),
– jednokrotnego skoszenia łąki kwietnej po zakończeniu wegetacji – październik w danym roku 
(wysokość roślin po skoszeniu nie może być niższa niż 10 cm), 
– równomiernego rozłożenia pokosu po skoszeniu oraz pozostawienia na kilka dni w celu wysuszenia 
i rozsiania się nasion z kwiatostanów,
– końcowego wygrabienia. 
8. Zgłoszenie do udziału w Programie jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego 
Regulaminu.
9. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania karty zgłoszenia, która stanowi załącznik 
nr 1 do Regulaminu Programu wraz z mapką poglądową z programu miejskiego systemu informacji 
przestrzennej z zaznaczeniem terenu pod wysiew łąki kwietnej / trawnika.
10. Zgłoszenia udziału w Programie 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).

11. Kartę zgłoszenia udziału w Programie „Kalisz (za)kwitnie” należy dostarczyć poprzez formularz 
online lub do organizatora w terminie od 1.06.2020r. do 30.06.2020r. tj. do Urzędu Miasta Kalisza 
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz (I piętro, 
pokój 29), e-mail mmalicka@um.kalisz.pl

Przebieg Realizacji Programu „Kalisz (za)kwitnie”
1. Akceptacji terenu zgłoszonego do Programu „Kalisz (za)kwitnie” pod względem możliwości 
wysiewu dokonają pracownicy Urzędu Miasta Kalisza. 
2. W I etapie – pracownicy Urzędu dokonają oceny zgłoszonych obiektów pod względem doboru 
materiału nasiennego (łąka kwietna / trawa).
3. W II etapie – udostępniony będzie zakwalifikowanym do programu uczestnikom materiał siewny 
(łąka kwietna / trawa).

Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z tym, że uczestnicy, wyrażają zgodę na przetwar-
zanie danych osobowych dla celów niniejszego programu 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 Programu należy do organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania zgłoszonego terenu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Programu w każdym 
czasie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji wizerunku osób biorących udział w 
Programie, w publikacjach z nim związanych.
6. 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.
7. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu, Główny 
Rynek 20. 

Zachęcamy do wzięcia udziału!              
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 Sporządził

Kalisz, dn. 

Zatwierdził



[3 z 3]

Imię i nazwisko
uczestnika Programu

Adres zamieszkana
(ulica, nr)

e-mail

nr telefonu

Adres obiektu
zgłoszonego
do Programu

Dzielnica

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod założenie przyulicznej łąki kwietnej / trawnika

Klauzula informacyjna

KARTA ZGŁOSZENIA
UDZIAŁU W PROGRAMIE

„Kalisz (za)kwitnie”

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 obow-
iązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z Inspektorem możecie się Państwo skontaktować telefonicznie: 
+48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w związku z Państwa udziałem Programu „Kalisz (za)kwitnie” na zasadach określon-
ych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  
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. Macie Państwo 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 2011r. 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 Programu 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 Programu. Podanie danych nie jest obowiązkowe jednak konsekwencją 
ich niepodania będzie brak możliwości udziału w Programie „Kalisz (za)kwitnie”. 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 
Programu „Kalisz (za)kwitnie” na zasadach określonych w Regulaminie Programu. Oświadczam, że zapoznałem (am) się z Regulami-
nem Programu 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 programu


