Regulamin Konkursu
Młodych Dziennikarzy w roku 2019
1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Dziennikarzy RP, Zarząd Główny
2. Fundatorem nagród jest Stowarzyszenie Dziennikarzy RP, oraz inne instytucje lub
firmy.
3. Konkurs jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego
4. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej biorącej czynny udział w
tworzeniu mediów szkolnych – gazety szkolnej, szkolnego portalu internetowego,
szkolnego radia lub szkolnej telewizji.
5. Ocenie konkursowej zostanie poddana wartość merytoryczna i techniczna
zgłoszonej pracy konkursowej.
6. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace, które zostały wykonane w roku 2019.
7. Praca zgłoszona do Konkursu może być w innym języku niż polski – w takim
przypadku należy dostarczyć tłumaczenie na język polski.
8. Jedna szkoła może nominować do Konkursu tylko jedną osobę.
9. Aby wziąć udział w Konkursie:
1. należy przesłać zgłoszenie na adres konkurs@sdrp.eu,
w tytule wiadomości: Konkurs Młodych Dziennikarzy 2019 (załącznik do
Regulaminu)
2. pracę konkursową należy dostarczyć do dnia 20 listopada 2019 roku
osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres organizatora
Konkursu:
Stowarzyszenie Dziennikarzy RP,
Zarząd Główny,
ul. Foksal 3/5 lok.
30, 00‐366 Warszawa.
10. Decyzja o przyznaniu nagród zostanie podjęta na podstawie wyników głosowania
członków Kapituły Konkursowej.
11. Dla autorów najlepszych prac konkursowych przewidziane są nagrody rzeczowe:
 komputer przenośny typu laptop
 dyplomy i listy gratulacyjne dla szkół
12. Konkurs wyłania dwóch laureatów w następujących kategoriach:
 media tradycyjne – gazety szkolne
 media cyfrowe – szkolne portale internetowe, szkolne radio, szkolna telewizja
13. W roku 2019 nagrody będą finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego.
14. Nagrody zostają przyznane osobom fizycznym, nie instytucjom (przechodzą na
własność laureata)
15. Nagrody będą wręczone podczas uroczystości z udziałem przedstawicieli władz
samorządu terytorialnego oraz zaproszonych gości.
16. Nagrody zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podatek pokrywa organizator Konkursu. W tym celu osoba nominowana
zobligowana jest do podania wymaganych danych w formularzu zgłoszeniowym
(załącznik do Regulaminu).

17. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie swojego
imienia i nazwiska, wizerunku, tytułu pracy, oraz nazwy szkoły.
18. Objęcie patronatem niniejszego Konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły
19. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator
Konkursu.
20. Od decyzji organizatora Konkursu nie przysługuje odwołanie.
21. Udział w Konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Zarządu Głównego nie
wyklucza ubiegania się o nagrody w innych podobnych konkursach.

Formularz zgłoszeniowy
Konkursu Młodych Dziennikarzy w roku 2019
,Nazwa szkoły
Tytuł Medium
Rodzaj Medium Szkolnego
(proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

Media tradycyjne – gazeta szkolna
Media cyfrowe ‐ portal internetowy
‐ radio szkolne
‐ szkolna telewizja

Wskazanie pracy konkursowej
(1. w przypadku gazety szkolnej należy wskazać stronę lub strony
publikacji w załączonej do formularza gazety 2. w przypadku mediów
cyfrowych należy wskazać: adres portalu internetowego, wraz
odpowiednimi linkami do artykułów; w przypadku radia lub telewizji
wskazać dokładnie, która minuta i sekunda audycji z dołączonego do
formularza pendrive wraz z nazwą pliku)

Redaktor
(osoba nominowana)

Adres szkoły ponadpodstawowej
Adres e‐mail
Osoba odpowiedzialna
(ze strony kadry nauczycielskiej)

Adres e‐mail, telefon
(osoby odpowiedzialnej ze strony szkoły)

DANE OSOBY WYRÓZNIANEJ (UCZNIA)
PESEL (osoby nominowanej)
Urząd skarbowy
Telefon kontaktowy
Adres zameldowania nominowanego
(dane niezbędne na potrzeby rozliczenia Konkursu z Urzędem
Skarbowym)

Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska, tytułu oraz nazwy szkoły w
związku z udziałem w Konkursie. W szczególności wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
organizatora Konkursu danych osobowych umieszczonych we wniosku, w zakresie
prowadzenia i realizacji Konkursu.
Zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu.

…………………………………
(data)

……………………………………
(podpis osoby nominowanej)

……………………………………
(podpis nauczyciela / opiekuna)

