REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO
„Kobiety wysokich lotów”
Edycja VIII „Kobieta na swoim”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Konkurs Dziennikarski „Kobiety wysokich lotów” edycja VIII „Kobieta na swoim”
adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VII), gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.
2. Tematem Konkursu jest prezentacja osiągnięć kobiet w ramach prowadzonych
przez nie działalności, promocja ich przedsiębiorczości i inicjatywności.
3. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie wywiadu inspirowanego
tytułem książki Joanny Czerskiej –Thomas i Justyny Niebieszczańskiej „Kobieta
na swoim”.
4. Wywiad w formie pisanej (najlepiej wzbogaconej zdjęciami, max. 2 strony A4)
lub max. 8 min. nagrania (video-mp4 lub.avi) wraz z kartą zgłoszenia
(załącznik nr 1) i oświadczeniami( załącznik nr 2 i załącznik nr 3) należy
przesłać na adres pocztowy Organizatora.
§ 2. Cele konkursu
1. Rozwijanie postaw przedsiębiorczości, aktywności, niezależności, wiary w
siebie.
2. Inspirowanie i wspieranie młodych osób w kreatywnym myśleniu, pisaniu,
działaniu.
§ 3. Czas trwania i przebieg konkursu
1. Termin nadsyłania prac na adres Organizatora mija dnia 28 lutego 2018 r.
2. Obrady jury konkursowego oraz rozstrzygnięcie konkursu będą miały miejsce
w dniach 1.03.- 3.03.2018 r.
3. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się w dniu
5 marca 2018r. w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie o godzinie 12:00
§ 4. Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikami konkursu będą wyłącznie osoby, które prześlą samodzielnie
przeprowadzone wywiady z „kobietami na swoim”, w nawiązaniu do tytułu
książki Joanny Czerskiej –Thomas i Justyny Niebieszczańskiej „Kobieta na
swoim” do dnia 28 lutego 2018 r. wraz z wymaganymi załącznikami na
adres:
Zespół Szkół Technicznych w Lipnie
ul. Okrzei 3
87-600 Lipno
z dopiskiem „Kobiety wysokich lotów.” Edycja VIII „Kobieta na swoim.”
koordynatorzy konkursu: Anna Szajerska, Elżbieta Sitek
Wywiady mogą zostać zapisane lub nagrane. Autorem pracy może być
wyłącznie jeden uczeń (prace zbiorowe nie będą oceniane)

2. Uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć do pracy oświadczenie
potwierdzające przeniesienie praw autorskich związanych z nadesłaną pracą
na rzecz Organizatora, a także oświadczenie potwierdzające, iż nadesłana
praca nie narusza praw autorskich osób trzecich (w przypadku uczestnika
niepełnoletniego oświadczenia powinny być podpisane przez rodziców lub
opiekunów prawnych uczestnika) oraz zgodę uczestnika (lub jego rodzica) na
wykorzystanie wizerunku dla celów związanych z uczestnictwem w w/w
konkursie.
3. Uczestnik konkursu musi też posiadać zgodę osoby, z którą przeprowadza
wywiad, na ujawnianie i wykorzystywanie jej danych personalnych oraz w
przypadku nagraniu video na wykorzystanie ich wizerunku.
4. Kopertę oraz pracę należy opatrzeć godłem (lub pseudonimem), zaś Kartę
uczestnika należy umieścić w mniejszej kopercie (zamkniętej) oznaczonej
jedynie godłem lub pseudonimem(tym samym, co na kopercie z pracą)
5. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatora konkursu.
6. Organizator konkursu nie przewiduje refundacji kosztów podróży laureatów
konkursu w celu odbioru nagród.
7. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Prace nadesłane na konkurs
stają się własnością Organizatora.
8.

Prace naruszające wymagania określone w §3 oraz §4 nie będą oceniane
przez jury.
§ 5. Kryteria oceny prac konkursowych

1. Organizator przewiduje dokonanie oceny prac konkursowych na podstawie
następujących kryteriów:
a) zastosowanie się do wymogów formalnych zawartych w niniejszym
regulaminie,
b) ocena kreatywności i oryginalności formy oraz treści pracy konkursowej,
c) zgodność z tematem konkursu,
d) trafność i celowość zadawanych pytań,
e) czytelność i komunikatywność przekazu (wywiad video powinien być
odpowiednio zmontowany),
f) poprawność językowa.
§ 6. Nagrody konkursowe
1. O podziale nagród zadecyduje jury biorąc pod uwagę poziom prac
nadesłanych na konkurs, przy zastosowaniu kryteriów określonych w §5 ust. 1
Regulaminu.
2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
a) Kategoria I - młodzież gimnazjalna i klasy VII szkoły podstawowej
b) Kategoria II –młodzież ponadgimnazjalna.

3. W każdej kategorii może być przyznana jedna nagroda oraz dwa wyróżnienia
w postaci dyplomów.
4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane m.in przez
Justynę Niebieszczańską i Joannę Czerską –Thomas.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania materiałów dziennikarskich w następujących polach
eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do
rozpowszechniania
2.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby
uczestniczące ( a w przypadku osób niepełnoletnich z wyrażeniem zgody
przez ich rodziców) na przetwarzanie przez organizatora ich danych
osobowych i wykorzystanie ich wizerunku na potrzeby konkursu oraz w
celach marketingowych organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.

3. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu,
którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu.

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIOWA
KONKURS DZIENNIKARSKI
„Kobiety wysokich lotów”
edycja VIII ”Kobieta na swoim”
Imię i nazwisko uczestnika konkursu:……………………………………………………….
Nazwa szkoły:…………………………………………………………………………………………….
Klasa:………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:……………………………………………….
Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………………

Załącznik nr 2

1.

2.

3.

4.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem autorem pracy/wywiadu nadesłanego na konkurs:
„Kobiety wysokich lotów” edycja VIII ”Kobieta na swoim” i posiadam do niego
pełnię praw autorskich.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora
konkursu ”Kobiety wysokich lotów” edycja VIII ”Kobieta na swoim” w celach
wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 września
1997 roku o ochronie danych osobowych( tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z
późniejszymi zmianami).
Udzielam Organizatorowi konkursu „Kobiety wysokich lotów. Edycja VIII. Kobieta
na swoim” (Zespołowi Szkół Technicznych w Lipnie), nieodwołalnego i
nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem
mojego dziecka bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania./z moim
wizerunkiem.* Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie
wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu
zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną przez Zespół Szkół
Technicznych w Lipnie, w opracowaniu materiałów promocyjnych w/w konkurs.
Oświadczam, że mam zgodę osoby, z którą przeprowadziłem/-am wywiad na
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie jej wizerunku na potrzeby
konkursu ”Kobiety wysokich lotów” edycja VIII ”Kobieta na swoim”.

…………………………………………………………..
(Miejscowość, data)
………………………………………………………………………………………….
(Podpis uczestnika konkursu, a w przypadku osób
niepełnoletnich rodzica lub prawnego opiekuna)

*Należy zakreślić właściwą opcję; w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic, bądź
prawny opiekun.

