
 
Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020. „System 

monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”. Umowa o dotację nr DPT/BDG-

II/POPT/147/19 

 Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  
stanowiącego Załącznik do Zarządzenia  

Prezydenta Miasta Kielce  

Nr 27/2022 z dnia24 stycznia 2022 r.w sprawie ogłoszenia 

konkursu edukacyjnego „Namierzamy drzewa w Kielcach” 

 

Harmonogram Konkursu 
„Namierzamy drzewa w Kielcach” 

 
1. Zgłoszenia szkół podstawowych w Kielcach  do Konkursu  w terminie do 10 lutego 2022 r. 

poprzez:  

1) wypełnienie formularza na stronie Idea Kielce 
https://smartcity.kielce.eu/namierzamy_drzewa oraz 
2) dostarczenie pisemnego Zgłoszenia w formie elektronicznej(skan) na adres: hsc@kielce.eu 
lub do siedziby Organizatora na adres ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, pok. 508. 

2. Spotkanie wyjaśniające dla przedstawicieli szkół podstawowych/ Nauczycieli w zakresie 

korzystania z Aplikacji mobilnej „ulepszamy Kielce”  w siedzibie Urzędu Miasta Kielce  przy ul. 

Strycharskiej 6 w terminie do 23 lutego godz. 12.00-14.00. 

3. Złożenie Wniosku Konkursowego przez Nauczycieli wraz z wymaganymi Załącznikami (skan) na 

adres: hsc@kielce.eu w terminie do 9 marca 2022 r., a następnie: 

1) Zarejestrowanie się w serwisie https://ulepszamy.kielce.eu 

2) Instalacja aplikacji mobilnej  - link do pobrania aplikacji znajduje się na stronie 

https://ulepszamy.kielce.eu. 

3) Dokonanie zgłoszenia w kategorii: Zbieramy dane -> Szkolna mapa drzew 

 Ważne! Każdy użytkownik dokonuje zgłoszeń na swoje indywidualne konto w systemie. Aby 

jednak zgłoszenia od wielu użytkowników należących do jednej grupy (np. zespoły, klasy, etc.) 

zostały potraktowane jako jeden zbiór, istotne jest, aby w formularzu zgłoszeniowym wypełnić 

nieobowiązkowe pole jednostka zgłaszająca jednakową wartością dla wszystkich członków da-

nej grupy (np.: SP28ZP1, SP15KL4B, LO5KL1A, etc.) 

 W przypadku niejasności związanych z dokonaniem zgłoszenia, należy skorzystać z podstrony 

Pomoc: https://ulepszamy.kielce.eu/pl/pomoc/pomoc.html  

 Używanie aplikacji mobilnej, w tym w szczególności dokonywanie przez nią zgłoszeń jest rów-

noznaczne z akceptacją regulaminu zamieszczonego na stronie:  

https://ulepszamy.kielce.eu/pl/pomoc/regulamin.html 

5. Zakończenie terenowych Prac Konkursowych prowadzonych przez Zespoły Uczestników 

nastąpi 15 maja 2022 r. poprzez formalne zgłoszenie ich zakończenia przesłane przez 

Nauczyciela na adres: hsc@kielce.eu  

6. Dostarczenie Prac Konkursowych ( prezentacja multimedialna) najpóźniej do 22 maja 2022 r. 

wyłącznie w wersji elektronicznej przy pomocy formularza na stronie Idea Kielce 

https://smartcity.kielce.eu/namierzamy_drzewa 

https://smartcity.kielce.eu/datathon
https://ulepszamy.kielce.eu/
https://ulepszamy.kielce.eu/
https://ulepszamy.kielce.eu/pl/pomoc/pomoc.html
https://ulepszamy.kielce.eu/pl/pomoc/regulamin.html
https://smartcity.kielce.eu/datathon
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7.  Wyłonienie Zwycięzców przez Komisję Konkursową nastąpi w terminie do 6 czerwca 2022 r. 

8. Rozdanie nagród i oficjalne zakończenie konkursu w terminie do końca czerwca 2022 r. 

 

W ciągu całego czasu trwania Konkursu Organizator zobowiązuje się do współpracy w  zakresie 

korzystania przez Uczestników Konkursu z Aplikacji mobilnej „ulepszamy Kielce” w oparciu 

o zgłoszenia problemów składane na adres:  hsc@kielce.eu 

mailto:hsc@kielce.eu

