
 

Załącznik 

do zarządzenia Nr 31/2023 

Prezydenta Miasta Kalisza 

z dnia 13 stycznia 2023r. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

PN. „KALISZ W KAPSULE CZASU – dopisz swoją historię ” 

 

 

§ 1 Informacje ogólne 

 

Kapsuła czasu to przesłanie do przyszłych pokoleń, które zostanie zamieszczona 

podziemiach/wykopaliskach kaliskiego głównego rynku .  W kapsule czasu zostanie 

zamieszczony „list” wybrany w drodze konkursu, którego warunki i zasady przeprowadzenia 

określa niniejszy Regulamin. 

Niniejszy „list” może być sporządzony w dowolnej formule: 

- praca literacka – opowiadanie, nowela, esej, reportaż, wywiad (lub inne formy literackie) 

których objętość nie przekracza 4000 znaków ze spacjami maszynopisu lub 4 strony rękopisu 

(2 kartki w formacie A4 i zapisie dwustronnym). 

- praca plastyczna – wykonana dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, grafika, 

komiks, techniki mieszane) lub za pomocą grafiki komputerowej (maksymalnie 2 kartki w 

formacie A4, dwustronne). 

 

 

§ 2 Organizator konkursu 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Miasto Kalisz. 

2. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Ewelina Dudek – 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Maria Rzetecka – email mrzetecka@um.kalisz.pl ,  

tel. 62 36 66 603 

 

§ 3 Cele konkursu 

 

Celami Konkursu są: 

1. Promowanie historii miasta Kalisza. 

2. Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z regionem. 

3. Kształtowanie wśród młodego pokolenia, poczucia współodpowiedzialności za rozwój 

patriotyzmu lokalnego. 

4. Stworzenie okazji uczestnikom konkursu do podjęcia wyzwania, wykazania się 

kreatywnością, inwencją i pobudzenie twórczej wyobraźni. 
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§ 4 Zasady konkursu 

 

1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych oraz 

uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Kalisza. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Każda praca  musi mieć wpisane DRUKIEM: 

a) w nagłówku: tytuł pracy 

b) w stopce: numer strony 

c) na odwrocie pracy: imię i nazwisko autora, wiek i miejscowość zamieszkania. 

4. Prace biorące udział w Konkursie mogą być indywidualne bądź grupowe.  

5. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony oraz podpisany oryginał 

formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi zgodami. Organizator zaznacza, że w 

przypadku osoby niepełnoletniej formularz zgłoszeniowy podpisuje rodzic lub opiekun 

prawny. W przypadku pracy grupowej dokumenty zgłoszeniowe wypełnia każda osoba. 

6. Realizacja przebiegu Konkursu obejmuje następujące etapy: 

a) składanie prac przez uczestników do Wydziału Edukacji ul. Jasna 2, 62-800 Kalisz pokój 

nr 102, 

b) weryfikacja prac i wymaganych dokumentów, 

c) wybór zwycięzcy podczas posiedzenia Komisji Konkursowej. 

7. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie jedną pracę. 

8. Wszystkie propozycje, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, godzące w wizerunek 

Miasta Kalisza, naruszające czyjeś́ prawa autorskie lub prawa pokrewne majątkowe, 

zawierające treści: niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie 

akceptowane zasady moralności, naruszające czyjąś godność osobistą; także takie, które nie 

zawierają̨ podstawowych wymagań́ stawianych przez warunki Konkursu zostaną̨ odrzucone 

przez Organizatora. 

9. Pracę konkursową z uzupełnionym formularzem zgłoszeniowym (zał. 1 do Regulaminu) 

wraz z podpisanymi oświadczeniami (załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu) należy dostarczyć 

do dnia 30.01.2023r do Wydziału Edukacji w Kaliszu, ul. Jasna 2, pokój 102.  

Złożenie kompletnego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami jest warunkiem 

udziału w konkursie. 

10. Z chwilą doręczenia pracy konkursowej, Organizator uzyskuje licencję niewyłączoną, 

upoważniająca Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do 

pracy konkursowej na wszystkich polach eksploatacji.  

11. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Miasta Kalisza 

www.kalisz.pl  

 

 

 

§ 5 Ocena prac konkursowych 

 

1. Ze wszystkich złożonych prac Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora 

wybierze zwycięską pracę. Kryterium oceny Komisji Konkursowej będzie oryginalność i 

pomysłowość. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się na każdym etapie z wybranymi 

uczestnikami konkursu drogą elektroniczną lub telefoniczną. 

http://www.kalisz.pl/


3. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora www.kalisz.pl 

5. Uczestnik Konkursu, którego „list” zostanie wybrany do złożenia w kapsule czasu, jest 

zobowiązany do uczestnictwa w zamieszczaniu kapsuły czasu w podziemiach kaliskiego 

Rynku.  

 

§ 6 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i 

warunki prowadzenia Konkursu. 

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie. 

3. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte 

polubownie. 

 

 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Administrator danych osobowych. Administratorem przekazanych danych osobowych 

będzie organizator konkursu. 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 - Prezydent Miasta Kalisza 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 konkursu pn. „KALISZ W KAPSULE CZASU – 

dopisz swoją historię ” a także publikacji informacji o laureatach konkursu na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie 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. 

Podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora, 

którym jest: 

• umożliwienie uczestnikom dyktanda wzięcia w nim udziału, 

• umożliwienie przeprowadzenia konkursu, 

• opublikowanie informacji o laureatach, 

• archiwizacja dokumentów 

oraz wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą. 

4. 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. 

5. 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 1983 r. 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. 
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6. Prawa osób, których dane dotyczą. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora 

Konkursu danych przysługuje Państwu: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich 

uzupełnienia; 

• 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; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich 

udziela Inspektor ochrony danych. 

7. Informacja o wymogu podania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych nie 

jest obowiązkowe jednak od ich podania uzależnione jest udział w Konkursie na 

zasadach określonych w Regulaminie tego konkursu. Dane nie będą przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Załącznik 1 do Regulaminu konkursu 

 pn. „KALISZ W KAPSULE CZASU – dopisz swoją historię ” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU 
 

 

 

 

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

Imię i nazwisko : 

 

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

Adres  zamieszkania (miejscowość) 

 

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

Adres email: 

 

………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: 

 

Jestem osobą pełnoletnią (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

  TAK 

  NIE (należy załączyć zgodę rodzica/ów/opiekuna/ów prawnego na udział w konkursie – 

załącznik nr 3) 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu pn. „KALISZ W KAPSULE CZASU – 

dopisz swoją historię ”  i akceptuję jego zapisy. 

 

 

 

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

Data i czytelny podpis uczestnika (w przypadku 

osób niepełnoletnich podpisuje rodzic/opiekun prawny) 

 

 

 

 



Załącznik 2 do Regulaminu konkursu 

 pn. „KALISZ W KAPSULE CZASU – dopisz swoją historię ” 

…………………………………………… 
                                ( imię i nazwisko)         
 

 

…………………………………………… 
                             (adres zamieszkania) 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU. 

 

Ja niżej podpisany/podpisana ………………………………………...................................................…… 
                                                                                           (imię i nazwisko) 
 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wyrażam 

zgodę na nieodpłatne oraz nieograniczone czasowo oraz terytorialnie wielokrotne wykorzystanie 

mojego wizerunku utrwalonego w celu organizacji konkursu pn. „KALISZ W KAPSULE CZASU – 

dopisz swoją historię ”  oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o laureatach konkursu i treści 

“listu”. 

 
 

 

 

 

..................................................................... 
(data i podpis osoby udzielającej zgody (w przypadku osób 

niepełnoletnich podpisuje rodzic/opiekun prawny)) 

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. 

 

Ja niżej podpisany/podpisana  ……………………………………………...................................................…… 
                                                                                           (imię i nazwisko) 
 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności mojego wizerunku, w  

celu organizacji konkursu pn. „KALISZ W KAPSULE CZASU – dopisz swoją historię ” . Dane 

osobowe podaję dobrowolnie. Zapoznałam (-em) się z treścią zamieszczonej klauzuli informacyjnej. 
 

 

 

 

..................................................................... 
(data i podpis osoby udzielającej zgody (w przypadku osób 

niepełnoletnich podpisuje rodzic/opiekun prawny)) 

 



Załącznik 3 do Regulaminu konkursu 

 pn. „KALISZ W KAPSULE CZASU – dopisz swoją historię ” 

 

 

  

ZGODA RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

 pn. „KALISZ W KAPSULE CZASU – dopisz swoją historię ” 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojej/go  syna/córki   

 

………….………………………………………………….………. 

na udział w konkursie pn. „KALISZ W KAPSULE CZASU – dopisz swoją historię ” 

 

 

 

            

       ………………………………………… 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 


