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Regulamin akcji „Świąteczne Ekoinspiracje” 

 

 

§ 1 

Cele akcji  
 

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. 

 

§ 2 

Organizator  

 

Organizatorem akcji jest Miasto Bydgoszcz - Biuro Komunikacji Społecznej przy wsparciu 

Nadleśnictwa Bydgoszcz. 

 

§ 3 

Uczestnicy 

 

Udział w konkursie mogą wziąć pełnoletni mieszkańcy Bydgoszczy.  

 

§ 4 

Kategorie 

 

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 

1. Kategoria I „Choinka” - Zadanie polega na własnoręcznym wykonaniu ekologicznej 

ozdoby w kształcie choinki. Choinka powinna być wykonana z surowców wtórnych 

(np. opakowań papierowych, plastikowych, folii, puszek, gazet itd.), rzeczy 

codziennego użytku oraz surowców pochodzenia naturalnego (np. patyki, gałązki, 

korek, mech, słoma, szyszki). Większa różnorodność użytych materiałów wpłynie 

pozytywnie na ocenę ostateczną. Maksymalna wysokość choinki wynosi 40 cm.  

2. Kategoria II „Świąteczna kartka” - Zadanie polega na własnoręcznym wykonaniu 

ekologicznej kartki świątecznej - wykonanej z grubszego papieru. Akceptujemy format 

A4 (wówczas A5 po złożeniu). Ozdoby na kartce powinny być wykonane z surowców 

wtórnych (np. opakowań papierowych, plastikowych, folii, puszek, gazet itd.), rzeczy 

codziennego użytku oraz surowców pochodzenia naturalnego (np. patyki, gałązki, 

korek, mech, słoma, szyszki). Większa różnorodność użytych materiałów wpłynie 

pozytywnie na ocenę ostateczną.  

 

Kartki i choinki przekażemy z życzeniami zaprzyjaźnionym placówkom, aktywnie 

wspomagającym działania edukacyjno-ekologiczne w naszym mieście.  

 

 

 



 

 

2 

 

 

§ 5 

Zasady uczestnictwa 

 

1. Wykonaj ekochoinkę lub ekokartkę - samodzielnie, z dziećmi, wspólnie  

z przyjaciółmi.  

2. Dołącz do pracy swoje dane kontaktowe. 

3. Dostarcz nam osobiście na adres: Biuro Komunikacji Społecznej, ul. Jezuicka 2/3,  

1 piętro. 

4. Jedna osoba może przekazać w konkursie jedną pracę. 

5. Czekaj na wyniki.  

§ 6 

Terminy 

 

 od 21 listopada 2022 r. do 12 grudnia 2022 r. - zgłoszenia, 

 14 grudnia 2022 r. - ogłoszenie wyników konkursu, 

 19-22 grudnia 2022 r. - odbiór nagród.  

 

§ 7 

Kryteria oceny 

Ocenie podlega: 

 użyte materiały (naturalne, rzeczy codziennego użytku, plastikowe opakowania, rzeczy 

pochodzące z gospodarstwa domowego, materiały poddawane recyklingowi), 

 oryginalność, 

 pomysłowość, 

 zgodność pracy z tematyką akcji. 

 

§ 8 

                                                                      Nagrody 

 

Kategoria I – Jedna z 20 żywych choinek do wyboru i odbioru osobistego między  

19-22 grudnia 2022 r. w szkółce leśnej w Białych Błotach - adres: ul. Leśna 1, 86-005 Białe 

Błota. 

 

Kategoria II – Pięciu autorów najciekawszych kartek otrzyma ekoboxy, zawierające m.in. 

batRecycle - pojemnik na zużyte baterie z wbudowanym czytnikiem pokazującym stan 

naładowania baterii; zgniatarkę Omega, która zgniata opakowania pet; torebkę Auto-Bag, czyli 

mobilny kosz na śmieci oraz zestaw ekogadżetów miejskich. Odbiór osobisty nagród będzie 

możliwy między 19-22 grudnia 2022 r. w Biurze Komunikacji Społecznej przy ul. Jezuickiej 

2/3 w godzinach pracy Urzędu. 

 

§ 9 

Informacja o wynikach 

 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą elektroniczną na wskazany 

w metryczce adres e-mail. Organizator zastrzega sobie również możliwość skorzystania  

z innych form powiadomienia zwycięzców. 

 

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie organizatora www.czystabydgoszcz.pl. 
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§ 10 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a, RODO  

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  

w jednym lub większej liczbie określonych celów. 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz 
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo 

kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl  
lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych,  

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz. 
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. 

4. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu „Świąteczne Ekoinspiracje”,  

będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu oraz publikacji 

informacji o laureatach Konkursu.  

5. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia do udziału  

w konkursie. 

6. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa.  

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:  

a. dostępu do swoich danych osobowych.  

b. poprawiania swoich danych osobowych.  

c. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu 

zgłoszenia wycofania zgody należy kontaktować z Biurem Komunikacji Społecznej 

UM Bydgoszcz, e-mail: bks@um.bydgoszcz.pl 

d. wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie.  

e. wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie  

do ich przechowywania w przypadku:  

- zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich 

przetwarzania,  

-  potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia 

prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia 

Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,  

f. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym 

się do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone 

administratorowi, oraz przesłania ich innemu administratorowi (wyłącznie  

w przypadku przetwarzania danych z użyciem systemów informatycznych).  

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
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§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

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

2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu. 

3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.czystabydgoszcz.pl. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator 

konkursu. 

 


