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REGULAMIN AKCJI „Czysta Bydgoszcz – Podejmij wyzwanie” oraz „Ekokluby” 

I. Organizator 

 Organizatorem akcji jest Miasto Bydgoszcz.  

II. Cel akcji  

Celem akcji jest aktywizacja zaangażowania mieszkańców Miasta w budowanie pozytywnego 

wizerunku Miasta, promowanie zachowań proekologicznych oraz identyfikowanie  

się z miastem.  

III. Założenia  

1. Akcja jest jednoetapowa i trwa do końca 2019r. – ma charakter pilotażowy.     

2. Akcja jest adresowana do mieszkańców Bydgoszczy i do zawodników bydgoskich klubów 

sportowych („Ekokluby”).  

3. Uczestnikami akcji mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności 

prawnych. Udział w akcji dzieci i młodzieży wymaga zgody rodziców lub opiekunów 

prawnych i jest możliwy wyłącznie pod opieką osób dorosłych, rodziców, opiekunów 

klubowych, nauczycieli lub trenerów.  

4. W przypadku klubów sportowych, akcja skierowana jest do zawodników, którzy nie 

ukończyli 18 roku życia.  

5. Uzyskanie zgody rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzieży na udział w akcji 

należy do koordynatora akcji. Udział w akcji jest jednoznaczny ze zgodą na zamieszczenie 

zdjęć z akcji przesłanych przez koordynatora na profilu 

www.facebook.com/czystabydgoszcz.  

 

IV. Zasady  

1. W akcji „Czysta Bydgoszcz – Podejmij wyzwanie!” i „Ekokluby” – należy zgłosić 

zaśmiecone miejsce w Bydgoszczy (na adres odpady@um.bydgoszcz.pl, 

www.facebook.com/czystabydgoszcz), sfotografować je, następnie uporządkować je  i 

ponownie je sfotografować. Te dwa zdjęcia (przed i po) powinny być umieszczone w 

grupie  „Czysta Bydgoszcz. Podejmij wyzwanie” lub przesłane na adres mailowy 

odpady@um.bydgoszcz.pl. Zdjęcia zamieszczone w innym miejscu nie będą brane pod 

uwagę.   

 

2. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w akcji należy przesłać przed akcją, wskazując miejsce 

planowane do sprzątnięcia wraz z podaniem terminu przeprowadzenia akcji i liczby 

uczestników, którzy wezmą w niej udział. Minimalna liczba uczestników w akcji „Czysta 

Bydgoszcz – Podejmij wyzwanie!” to 5 osób. W przypadku zgłoszenia do akcji „Ekokluby” 

należy zgłosić grupę liczącą minimalnie 10 osób.   
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3. Zgłoszenie winno być przesłane przez koordynatora akcji na adres 

odpady@um.bydgoszcz.pl. Zgłoszenie winno zawierać telefon kontaktowy koordynatora 

akcji.  

 

4. Miasto przekaże worki do zbierania śmieci mieszkańcom/klubom chętnym do wzięcia 

udziału w akcji. Po worki można się zgłaszać do Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami 

Komunalnymi, zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy.  

 

5. Po uprzątnięciu terenu koordynator akcji zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu 

pod numerem telefonu 52 58 59 134 lub na adres odpady@um.bydgoszcz.pl wskazując 

miejsce zgromadzenia worków w celu ich sprzątnięcia przez odpowiednie służby. Worki 

winny być zgromadzone w miejscu do którego możliwy jest dojazd utwardzoną drogą w 

celu odbioru worków z odpadami.  

 

6. Kluby sportowe, które zgłoszą chęć udziału w akcji „Ekokluby” muszą zebrać minimum 

10 uczestników. Jeżeli dany klub zorganizuje trzy zbiórki śmieci dotyczące trzech różnych 

lokalizacji, klub otrzyma voucher w wysokości 1000 zł na zakup sprzętu sportowego. 

 

7. W czasie trwania akcji, klub może otrzymać maksymalnie dwa vouchery.  

 

8. Fotografie przesłane jako posumowanie akcji nie mogą: 

 naruszać godności ludzkiej, 

 zawierać treści dyskryminujących rasę, płeć, narodowość,  

 ranić przekonań religijnych lub politycznych,  

 zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi niepełnoletnich 

 sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie 

środowiska.  

9. Każdy z uczestników oświadcza, że zapoznał się z regulaminem oraz wyraża zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. Nr 1000 z późn. zm.).  

10. Udział w akcji jest jednoznaczny ze zgodą na zamieszczenie zdjęć z akcji przesłanych 

przez koordynatora na profilu www.facebook.com/czystabydgoszcz ; 

www.facebook.com/bydgoszczpl 

V. Informacje dodatkowe 

1. Każdy uczestnik akcji, po posprzątaniu zgłoszonego terenu otrzyma upominek. Liczba 

upominków na cały czas trwania akcji jest ograniczona do 1000 szt. Na każdą akcję może 

być wydawanych maksymalnie 100 upominków. Organizator może zwiększyć pulę 

nagród w trakcie akcji. 
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2. Kluby sportowe które spełnią warunki opisane w punkcie IV, otrzymają nagrodę  

w postaci voucheru na zakup sprzętu sportowego.  

3. Upominki dla uczestników i vouchery dla klubów zostaną wręczone po zakończeniu akcji 

w siedzibie Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przy ul. Wojska 

Polskiego 65 w Bydgoszczy lub indywidualnie w uzgodnieniu z koordynatorem grupy 

uczestników. 

VI. Postanowienia Końcowe: 

1. Uwagi do regulaminu można zgłaszać na adres e-mail odpady@um.bydgoszcz.pl 

wyłącznie w czasie trwania akcji do 31.12.2019 r.  

2. Regulamin akcji dostępny będzie na stronie internetowej www.czystabydgoszcz.pl  

oraz na profilu www.facebook.com/Bydgoszcz 

3. „Facebook.com” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane  

z organizacją akcji konkursu na łamach serwisu.  

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 

serwis facebook, ani z nim związany.  

5. Uczestnicy akcji wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych jest Miasto Bydgoszcz. 
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