Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie na film lub plakat zachęcający do głosowania
w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim
Ogłaszamy konkurs na krótki filmik lub plakat promujący zbliżające się wielkimi krokami głosowanie
nad Bydgoskim Budżetem Obywatelskim. Dla najlepszych nagrody: tablet, smartwatch, głośnik
bezprzewodowy! Na pomysły bydgoszczan, zachęcające do głosowania na projekty osiedlowe,
ponadosiedlowe i małe projekty społeczne czekamy do 5 listopada. Liczymy na kreatywność i fantazję!
Szczegóły konkursu na stronie www.bydgoszcz.pl/konkursBBO
Idea jest prosta - to mieszkańcy mają zachęcić swoich sąsiadów, bliskich i przyjaciół do głosowania w
Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. Kolejna edycja programu i kilkaset zgłoszonych projektów
wskazuje, że bydgoszczanie wiedzą jak kreatywnie rozwijać swoje osiedla. Teraz czas by to pokazać.
Organizujemy konkurs na obywatelski film lub plakat, w którym mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy,
bez względu na wiek! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! Na zgłoszenia czekamy do 5
listopada.
Mieszkańcy będą wybierać spośród kilkuset zgłoszonych pomysłów w trzech kategoriach: projektów
osiedlowych, ponadosiedlowych i małych projektów społecznych. Czasu na decyzję będzie sporo –
głosowanie potrwa od 20 listopada, do 21 grudnia. Samo głosowanie nie zajmie więcej niż 5 minut. To
oznacza, że w 5 minut możemy wspólnie zdecydować na co wydać 16 milionów złotych! W zeszłym
roku blisko 25 tys. bydgoszczan wskazało na różnorodne projekty, które sukcesywnie realizujemy w
całym mieście.
Co należy zrobić by zgłosić się do konkursu?
Na zgłoszenia czekamy pod adresem: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl , najpóźniej do 5 listopada.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: 52 58 58 483
a) plakat formatu - rozmiar 678 na 768 mm, format JPG (A3),
b) krótki film trwający do 30 sekund,
W zgłoszeniu plakatu lub filmu należy w treści przesyłanej wiadomości podać:
- imię,
- nazwisko,
- nr telefonu do kontaktu,
- wiek,
- tytuł plakatu lub filmu,
- załączyć zdjęcie lub skan Oświadczenia autora plakatu lub filmu zgłaszanego w konkursie na plakat i
film zachęcający mieszkańców do głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim (plik WORD –
pobierz), https://drive.google.com/file/d/1iaqaXRQdRU-LderxM_E5-_pE9h5ZvXL0/view?usp=sharing
- w przypadku gdy autor jest niepełnoletni należy załączyć zdjęcie lub skan podpisanego oświadczenia
rodzica lub opiekuna prawnego (plik WORD pobierz)
https://drive.google.com/file/d/1m8_Vkc8nE1gKfNODhAWSb5oi2s_MBY8p/view?usp=sharing
Zarówno plakat jak i film powinny zachęcać do wzięcia udziału w głosowaniu nad projektami
zgłoszonymi do BBO, które prowadzone będzie w dniach 20 listopada-21 grudnia br. Głosować będzie
można na zgłoszone wcześniej przez mieszkańców projekty do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego
za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo.
Nagrody w konkursie
Przewidzieliśmy nagrody dla każdej z kategorii (film lub plakat):
1. miejsce – tablet,
2. miejsce – smartwatch,

3. miejsce –głośnik bezprzewodowy .
Dla uczestników, których prace będą zasługiwały na wyróżnienie przygotowaliśmy miejskie gadżety.
Harmonogram konkursu
- od 14 października do 5 listopada – dostarczenie projektów,
- od 6 listopada do 13 listopada – obrady komisji konkursowej,
- do 20 listopada – zaprezentowanie zwycięskim projektów
Regulamin
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