Regulamin akcji „Eko Święta”
I. CELE AKCJI:
1.

Celem akcji jest:
a) promocja ekologicznego stylu życia
b) poprawa świadomości ekologicznej w zakresie recyklingu i prawidłowej gospodarki
odpadami
c) propagowanie wykorzystania surowców wtórnych i materiałów naturalnych
d) rozwijanie wyobraźni i kreatywności
e) motywowanie do tworzenia rękodzieła z wykorzystaniem materiałów ekologicznych.
f) powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych

II. ORGANIZATOR:
Organizatorem akcji jest Miasto Bydgoszcz – Biuro Komunikacji Społecznej
eko@um.bydgoszcz.pl, tel. 525858482, 525859211 przy wsparciu Nadleśnictwa Bydgoszcz.
III. UCZESTNICY:
1. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy posiadający własny
profil na portalu facebook.com. Warto brać pod uwagę mobilność w celu odebrania
nagrody.
IV. TEMATYKA:
Zadanie polega na własnoręcznym wykonaniu:
- ekologicznej ozdoby choinkowej, którą można ozdobić świąteczne drzewko.
- ekologicznego stroika świątecznego.
Ozdoby i stroiki świąteczne powinny być wykonane z surowców wtórnych (np. opakowań
papierowych, szklanych, plastikowych, folii, puszek, gazet itd.), rzeczy codziennego użytku
oraz surowców pochodzenia naturalnego (np. patyki, gałązki, korek, mech, słoma, szyszki).
V. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Wykonaj ozdobę – samodzielnie, z dziećmi, wspólnie z przyjaciółmi.
2. Zrób zdjęcie na którym widać twoją pracę i kartkę z ręcznie zapisaną datą
np. 6.12.2020
3. Jedna osoba może nadesłać maksymalnie trzy zdjęcia.
4. Wrzuć w komentarzu pod postem o akcji na stronie facebook.com/CzystaBydgoszcz
5. Mile widziane jest polubienie profilu facebook.com/CzystaBydgoszcz
6. Czekaj na wyniki.
7. Umieszczenie zdjęcia ozdoby lub stroika w poście pod informacją o konkursie jest
jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zasad uczestnictwa.
8. Informacje na temat akcji można uzyskać pisząc wiadomość prywatną na profilu
facebook.com/CzystaBydgoszcz.

VI.

KATEGORIE:
1. Świąteczna ozdoba choinkowa (organizator nagrodzi 3 najciekawsze prace)
2. Świąteczny stroik (organizator nagrodzi 3 najciekawsze prace)
3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień.

VII. CZAS TRWANIA AKCJI:
− od 6 grudnia do 11 grudnia – publikacje zdjęć w komentarzach na fb,
− od 14 grudnia – wyniki opublikowane w poście na stronie
facebook.com/CzystaBydgoszcz oraz na profilu
www.facebook.com/nadlesnictwobydgoszcz
− od 14 -17 grudnia odbiór choinek i upominków – ul. Jezuicka 2/3

VIII. KRYTERIA OCENY:
Ocenie podlega:
− samodzielność wykonania
− użyte materiały (naturalne, rzeczy codziennego użytku, plastikowe opakowania,
rzeczy pochodzące z gospodarstwa domowego, materiały poddawane recyklingowi)
− oryginalność
− pomysłowość
− zgodność pracy z tematyką akcji
IX.

ROZSTRZYGNIĘCIE AKCJI
1. Wyniki akcji zostaną opublikowane na profilu facebook.com/CzystaBydgoszcz oraz
www.facebook.com/nadlesnictwobydgoszcz
poprzez
zamieszczenie
zdjęć
zwycięskich prac.
2. Autorzy zostaną poinformowani w wiadomościach prywatnych o przyznaniu nagród
i sposobie ich odbioru.

X.

NAGRODY
1. Dla autorów najciekawszych ozdób i stroików organizator przewidział nagrody
w postaci 6 żywych choinek.
2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień.
3. Odbiór osobisty drzewek będzie możliwy od 14 do 17 grudnia przy ul. Jezuickiej 2,
w godzinach pracy Urzędu Miasta.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz jego interpretacji.

