
REGULAMIN KONKURSU 

„Dumni z Bydgoszczy” 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne  

1. Celem konkursu jest szerzenie wiedzy na temat rozwoju Bydgoszczy, jej gospodarki i przemian 

zachodzących w infrastrukturze miejskiej. Konkurs ma też za zadanie promować postawy 

obywatelskie. 

2. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu.  

3. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim może wziąć każdy, bez względu na wiek. 

 

Rozdział II. Organizator Konkursu  

1. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Bydgoszczy, zwany dalej „Organizatorem”.  

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miasta Bydgoszczy.  

 

Rozdział III. Warunki udziału w Konkursie  

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące Bydgoszczy, 

które począwszy od 14 lipca do 1 września 2017 r. w każdy piątek publikowane będą w zakładce 

poświęconej konkursowi na stronie miejskiej www.bydgoszcz.pl/dumnizbydgoszczy/, a także w prasie 

lokalnej i na profilu miasta na Facebooku. 

3. Odpowiedzi należy wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: konkurs@um.bydgoszcz.pl 

4. Pod uwagę brane będą tylko odpowiedzi nadsyłane każdorazowo przez trzy dni po ukazaniu się 

pytań, czyli od piątku do niedzieli do godz. 23.59.  

5. W każdy piątek publikowanych będzie pięć pytań związanych z konkretnym miejscem, instytucją 

bądź tematem. Pytanie nr 6 będzie miało charakter otwarty i będzie powtarzane w każdy piątek. 

Pytanie to brzmi: „Dlaczego jestem dumny z Bydgoszczy?” Na to pytanie uczestnik konkursu 

odpowiada tylko raz.  

6. Forma odpowiedzi na pytanie nr 6 jest dowolna. Może to być: praca literacka, wiersz, praca 

plastyczna wykonana dowolną techniką, fotografia czy film.  

7. Prace, będące odpowiedzią na pytanie nr 6, można nadsyłać drogą elektroniczną na adres: 

konkurs@um.bydgoszcz.pl lub składać osobiście w sekretariacie Biura Komunikacji Społecznej Urzędu 

Miasta Bydgoszczy, ratusz III piętro, pokój 306-307A – wejście od ul. Niedźwiedziej. Ostateczny 

termin na złożenie prac to 1 września 2017 r. Prace powinny być w zamkniętych kopertach. Na 

kopercie powinny być dane uczestnika: imię i nazwisko oraz adres mailowy, z którego uczestnik 

wysyłać będzie odpowiedzi na konkursowe pytania. Na kopercie należy dopisać: Konkurs „Dumni z 

Bydgoszczy”. 

http://www.bydgoszcz.pl/dumnizbydgoszczy/
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Rozdział V. Nagrody  

1. Po każdej serii pytań, w poniedziałki, wśród osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytania, 

wyłonimy zdobywców dwóch równorzędnych nagród rzeczowych. Nagrody przypadną w udziale 

dziesiątej i dwudziestej osobie, biorąc pod uwagę czas nadesłania odpowiedzi. 

2. Osoby, które nie odpowiedzą na pytanie nr 6, ale odpowiedzą na pięć pytań zamkniętych, będą brały 

udział w rywalizacji o tygodniowe nagrody rzeczowe. 

3. Po 31 sierpnia 2017 r. osoby, które spełnią dwa warunki, tzn. udzielą prawidłowych odpowiedzi na 

wszystkie pytania opublikowane w czasie trwania konkursu oraz nadeślą pracę związaną z pytaniem 

„Dlaczego jestem dumny z Bydgoszczy?”, zostaną zakwalifikowane do rywalizacji o nagrodę główną. 

4. Zdobywca nagrody głównej zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Organizatora. 

5. Co tydzień przyznawane będą dwie nagrody rzeczowe, którymi będą zegarki typu smartwatch. 

6. Nagrodą główną będzie wysokiej klasy tablet. 

7. Nagród przyznanych w konkursie nie można wymienić na gotówkę.  

 

 

Rozdział VI. Sposób ogłoszenia  

1. Do wtorku każdego tygodnia podczas trwania konkursu na stronie internetowej miasta oraz 

portalu społecznościowym Fb podane zostaną nazwiska zdobywców cotygodniowych nagród 

rzeczowych. Komunikaty z nazwiskami osób będą również każdorazowo rozsyłane do mediów 

lokalnych. 

2. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, czyli po 1 września, zbierze się Komisja Konkursowa w 

celu oceny nadesłanych prac.  

3. O sposobie przekazania nagród Organizator poinformuje każdego z uczestników drogą mailową.  

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe  

1. Uczestnik konkursu, nadsyłając pracę związaną z pytaniem „Dlaczego jestem dumny z 

Bydgoszczy?”, wyraża zgodę na wykorzystanie jej przez Organizatora w dowolnym momencie, w 

całości lub fragmencie, w swoich działaniach informacyjnych lub promocyjnych oraz na miejskich 

kanałach komunikacyjnych. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie w dowolnej chwili trwania 

konkursu. 


