
 
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 

1 
 

  
Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu stanowiącego Załącznik do 

Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce Nr 27/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. 
w sprawie ogłoszenia konkursu edukacyjnego „Namierzamy drzewa 

w Kielcach” 

 

Wniosek zgłoszeniowy Zespołu do konkursu edukacyjnego „Namierzamy drzewa 
w Kielcach” w ramach projektu pn. „System monitorowania efektywności miasta 
inteligentnego w ramach audytu miejskiego” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 
 
1. Skład Zespołu pod nazwą…………………………… Szkoła Podstawowa w Kielcach Nr….. ul……………………………. 

(imię i nazwisko, nr telefonu, czytelne podpisy Uczestników/członków Zespołu) 
 
1) Nauczyciel …………………………………………….……………..………………….( imię, nazwisko, adres mailowy, nr telefonu) 

2) …………………………………... 

3) ……………………………………                                      

4) …………………………………… 

5) ……………………………………  

6) …………………………………… 

7) …………………………………… 

8) …………………………………… 

9) …………………………………... 

10) ……………………………………. 

11) ……………………………………. 

12) ……………………………………. 

13) ……………………………………. 

14) ……………………………………. 

15) ……………………………………. 

16) ……………………………………. 

17) ……………………………………. 

18) …………………………………… 

19) …………………………………… 

20) ………………………………….. 
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21) …………………………………… 

22) …………………………………… 

23) ………………………………….. 

24) ………………………………….. 

25) …………………………………. 

26) …………………………………. 

27) …………………………………. 

28) …………………………………. 

29) ………………………………….. 

30) …………………………………… 

31) ………………………………….. 

 

2. Załączniki – skany podpisanych zgód i oświadczeń 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

……………………………………………………………… 
(miejscowość i data) 

 

 
 
 
 
UWAGA:  
Złożenie podpisanego wniosku oznacza akceptację Regulaminu przez członków Zespołu. 
Wniosek o przystąpieniu do Konkursu wraz z załącznikami należy złożyć w terminie najpóźniej do 18 lutego 2022 r. 
poprzez: 
1. wypełnienie formularza na stronie Idea Kielce https://smartcity.kielce.eu/drzewa oraz 
2. dostarczenie  Wniosku (skan)na adres hsc@kielce.eu lub do siedziby Organizatora na adres ul. Strycharska 

6, 25-659 Kielce, pok. 508.  
*odpowiednie podkreślić 

 

https://smartcity.kielce.eu/datathon

