
REGULAMIN KONKURSU „NAKRĘĆ SIĘ NA CZYSTĄ BYDGOSZCZ” 
 
 
 
1. Celem konkursu jest propagowanie i przybliżenie zasad prawidłowej segregacji odpadów.  
Wzrost świadomości ekologicznej wśród młodzieży na temat wpływu i szkodliwości 
odpadów na środowisko naturalne. 
 
2. Do konkursu mogą być zgłoszone filmy amatorskie, które spełniają następujące warunki: 

- długość filmu – max. 3 minuty 
- technika (animacja, żywy plan) – dowolny  
- gatunek (fabuła, dokument, impresja) – dowolny 
- zapisane do odtwarzania w systemie DVD video, choć realizowane innym dowolnym 

sposobem (kamera, telefon komórkowy, aparat cyfrowy, komputer) 
 
3. Nagrodami są: 

- I miejsce – Tablet Samsung Galaxy Tab A 7.0 
- II – X  miejsce – gadżety Partnerów akcji (m.in. powerbanki, zgniatarki do butelek, 

koszulki, kubki, plecaki) 
 
4.Uczestnicy konkursu  
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych.  
 
5.Zasady uczestnictwa 

- uczniowie szkół, którzy chcą wziąć udział w konkursie muszą wysłać nakręcony film 
o segregowaniu odpadów po ogłoszeniu konkursu 

- filmy mogą być przygotowane przez jedną osobę, aktorów może być więcej. Oznacza 
to, że autorem filmu amatorskiego, który zostanie zgłoszony na konkurs może być 
jedna osoba, jednak może ona angażować dowolną liczbę osób jako aktorów.  

- Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie na konkurs. 
- Zgłoszenie na konkurs powinno trafić na adres mailowy: 

promocja@pronatura.bydgoszcz.pl lub reklama@bydgoszcz.agora.pl razem z danymi 
uczestnika ( imię i nazwisko autora oraz wiek)  

- Film należy nagrywać w formacie zgodnym w Windows Media Player 
- Maksymalna długość filmu wynosi 3 minuty.  
- Zgłoszenie konkursowe należy traktować jako zgodę opiekunów prawnych na 

upublicznienie danych i wizerunku dzieci- uczestników w sytuacji otrzymania 
nagrody bądź wyróżnieni, a także zgodę twórców filmu na jego zaprezentowanie na 
stronie internetowej bydgoszcz,wyborcza.pl, pronatura.bydgoszcz.pl, 
czystabydgposzcz.pl, na prezentację filmów podczas Drzwi Otwartych w 
Ekoelektrociepłowni Pronaura, oraz na fanpagach powyższych instytucji.  

- Ostateczny termin nadsyłania prac mija 31 marca 2017 roku o godzinie 12.00 . Prace 
przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

 
 
6. Postanowienia ogólne 

- Organizatorem konkursu jest bydgoska Gazeta Wyborcza, spółka Pronatura, Wydział 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz BPPT. 

- Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: 
promocja@pronatura.bydgoszcz.pl lub reklama@bydgoszcz.agora.pl.  



- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i 
informacji o uczestnikach konkursu, jak również wywiadów oraz informacji na 
łamach Gazety Wyborczej  Bydgoszcz, na bydgoszcz.wyborcza.pl, 
czystabydgoszcz.pl, pronatura.bydgoszcz.pl 

- We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem i spornych decyduje 
organizator konkursu, ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.   

 
 


