
                                       
 

REGULAMIN AKCJI  
Międzynarodowy Dzień Ziemi 2021  

„Przywróćmy naszą Ziemię” 
  

  
www.czystabydgoszcz.pl 

1. Celem akcji jest promowanie postaw ekologicznych u dzieci i młodzieży, edukacja 
ekologiczna uczniów, zachęcenie do prowadzenia trybu życia, który jest bardziej 
przyjazny dla naszej planety, kształtowanie postaw prośrodowiskowych oraz 
odpowiedzialności za wspólne dobro.  

2. W akcji organizowanej przez Miasto Bydgoszcz mogą brać udział wyłącznie placówki 
oświatowe z Bydgoszczy.  

3. Placówka, która chce wziąć udział w akcji jest zobowiązane do zorganizowania 
Międzynarodowego Dnia Ziemi, a następnie przesłania sprawozdania na adres podany 
w regulaminie (pkt 6).  

4. Udział w akcji jest dobrowolny, a przesłanie przez placówkę sprawozdania z organizacji 
Międzynarodowego Dnia Ziemi jest jednoznaczne z udziałem w akcji i akceptacją 
regulaminu. 

5. Sposób zorganizowania Międzynarodowego Dnia Ziemi w danej placówce zależy 
od nauczycieli, koordynatora akcji, dyrektora  placówki oraz uczniów. Placówki mają pełną 
swobodę i dowolność w przeprowadzeniu tego wydarzenia. Zachęcamy do organizowania 
konkursów, pogadanek i zajęć poświęconych tematyce zmian klimatu, ochrony 
środowiska, segregacji odpadów, recyklingu, dbania o przyrodę oraz zasoby naturalne. 

6. Sprawozdania z przeprowadzonej  akcji należy przesyłać na adres eko@um.bydgoszcz.pl 
do 7 maja 2021 r.  podając w tytule wiadomości „MDZ 2021_ nazwa placówki”.   

7. Sprawozdania zostaną ocenione przez kilkuosobową komisję składającą się 
z przedstawicieli Urzędu Miasta.  

8. Przy ocenie sprawozdania będą brane pod uwagę m.in.: oryginalność przeprowadzonych 
działań i atrakcyjność dla uczestników, angażowanie uczniów i rodziców, wyjścia w teren 
na rodzinne sprzątanie lub polowania z aparatem fotograficznym. 

Punktowane będzie także samo sprawozdanie; jego przejrzystość i czytelność.  

Do sprawozdania można załączać zdjęcia, linki, screeny, piosenki, scenariusze lekcji 
i efekty prac wykonanych przez dzieci.  

9. Nagrodami dla najlepszych placówek będą vouchery, które przyznane zostaną na koniec 
roku szkolnego 2020/2021  
1000 zł -  I miejsce 
800 zł - II miejsce 
600 zł - III miejsce 

10. Udział w akcji jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i zgodą na zamieszczenie zdjęć 
z akcji przesłanych przez koordynatora na stronach administrowanych przez Miasto, 
w tym na bydgoszcz.pl i czystabydgoszcz.pl oraz na miejskich profilach 
społecznościowych. Jednocześnie zdjęcia winny przedstawiać wyłącznie akcję, 
a ewentualni ludzie mogą być szczegółem całości a nie konkretnym zdjęciem portretowym 
uczestnika.  

11. Każdorazowo przed zamieszczeniem zdjęć przedstawiających osoby na stronach 
administrowanych przez Miasto, w tym na bydgoszcz.pl i czystabydgoszcz.pl oraz 
na miejskich profilach społecznościowych do koordynatora składającego sprawozdanie 
zostanie wysłana prośba  o wyrażenie zgody na zamieszczenie zdjęć na stronie. Zdjęcia 
będą zamieszczane wyłącznie po uzyskaniu zgody na ich wykorzystanie i zamieszczenie.   
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12. Regulamin akcji jest dostępny przez cały czas trwania akcji na stronie czystabydgoszcz.pl 
oraz na profilu www.facebook.pl/czystabydgoszcz.pl  

13. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt na eko@um.bydgoszcz.pl 

14. Z klauzulą informacyjną można zapoznać się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Bydgoszczy. Informacja została także zawarta w załączniku nr 2 
do regulaminu. 
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