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REGULAMIN AKCJI EKOLOGICZNEJ 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2022 
 
 

I. Akcja Sprzątanie Świata 2022 organizowana przez Miasto Bydgoszcz jest elementem 
ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata 2022 Polska organizowanej przez Fundację 
Nasza Ziemia. 
 

II. Akcja organizowana przez Miasto Bydgoszcz jest adresowana do placówek 
oświatowych z Bydgoszczy. 

 
III. Placówka zgłasza chęć udziału w akcji poprzez wypełnienie i dostarczenie druku 

formularza stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.  
 

IV. Akcja polega na posprzątaniu przez uczestników terenu w okolicy placówki oraz 
przeprowadzeniu w placówce działań edukacyjnych związanych z odpadami, ochroną 
środowiska, edukacją ekologiczną i przesłaniu sprawozdania. 

 
V. Miasto zapewnia plakaty promujące akcję oraz worki i rękawice niezbędne 

do przeprowadzenia akcji sprzątania, jak też organizuje odbiór odpadów po akcji. 

VI. Worki, rękawice i plakaty będą wydawane w Biurze Komunikacji Społecznej; Jezuicka 2 
pok. 3 (I piętro) w dniach:  

od 8.09 do 14.09.2022 r.: pon., śr., czw. w godz. od 8.00-15.30,  
wt. w godz. od 8.00-17.00, pt. w godz. od 8.00-14.00. 

 
 
VII. Ocena zaangażowania placówek w akcję zostanie dokonana przez komisję składającą 

się z przedstawicieli Urzędu Miasta Bydgoszczy na podstawie sprawozdań przesłanych 
przez placówki. Podczas oceny brane będą pod uwagę następujące kryteria:  
 

1. Ilość zebranych odpadów /1 uczestnika - max 10 pkt. tj. ilość zebranych odpadów 
przypadająca na jednego uczestnika akcji. 
 

2. Liczba uczestników - max.10 pkt.  -  liczba uczestników akcji w stosunku do liczby 
uczniów placówki. 
 

3. Działania edukacyjne i ekologiczne zorganizowane w placówce z okazji akcji 
Sprzątanie Świata 2022, mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej 
uczniów  (np. konkursy, pogadanki, spotkania, przedstawienia, warsztaty, happeningi, 
lekcje) - max. 30 pkt. 

 
4. Przejrzystość i czytelność sprawozdania (maks. 5 pkt). 

 
 
VIII. Sprawozdanie z działań edukacyjnych należy przesłać (w formie papierowej lub 

elektronicznej) w terminie do 14.10.2022 r. na adres: 
 

Miasto Bydgoszcz 
Biuro Komunikacji Społecznej  

ul. Jezuicka 2, pok. 3  
85-102 Bydgoszcz 

lub elektronicznie na eko@um.bydgoszcz.pl 
 

Sprawozdania przesłane po tym terminie nie będą podlegały ocenie.  
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IX. Najlepsze placówki wyłonione wg ustalonych kryteriów oceny otrzymają nagrody. 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2023 r. 
 

X. Sprawy organizacyjne. 
 

1. Po zakończeniu akcji worki z zebranymi odpadami należy złożyć na terenie swojej 
placówki przy pojemnikach na odpady komunalne. Napełnione worki zostaną odebrane 
przez firmę odbierającą odpady komunalne z Państwa placówki.  

 
2. Pisemne potwierdzenia udziału w akcji będą wystawiane nauczycielom i opiekunom 

dzieci, w przypadku przesłania imiennego wniosku - sprawozdania wskazującego 
na zakres zaangażowania wnioskodawcy. Dokument ten winien zawierać potwierdzenie 
zaangażowania danej osoby oraz opis wykonanych czynności podczas akcji, na rzecz 
popularyzacji wśród dzieci i młodzieży wiedzy i postaw proekologicznych. Podpisany 
przez dyrektora placówki wniosek - sprawozdanie winien zostać dołączony 
do sprawozdania z przebiegu akcji. 

 
3. Kontakt Biuro Komunikacji Społecznej: 

Natalia Babachanian tel. 52 58 58 482  
Marta Krawczyk tel. 52 58 59 503 
eko@um.bydgoszcz.pl 

 
4. Regulamin, druk zgłoszenia oraz druk sprawozdania będą zamieszczone na stronie 

internetowej www.czystabydgoszcz.pl. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bydgoszcz, wrzesień 2022 r.  

http://www.czystabydgoszcz.pl/

