Regulamin
Konkursu na Najlepszy Reportaż
§1 Postanowienia Ogólne
1.

Organizatorem konkursu na najlepszy reportaż, zwanego dalej Konkursem, jest Koło Inicjatywy
Dziennikarskiej Atheneum działające przy Wydziale Humanistycznym na Uniwersytecie
Kazimierza Wielkiego mieszczące się na ul. Łużycka 24, Dom Studenta nr 1, 85-096 Bydgoszcz
przy współpracy z Instytutem Filologii Polskiej i Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej.

2.

Partnerem Konkursu jest Radio Uniwersytet.

3.

Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 10 do 30 marca.

4.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

5.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizujących naukę w klasie
maturalnej, a także do studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

6.

Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym Konferencji „Młodzież i Media”.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia Konkursu.
Organizator obliguje się do wcześniejszego poinformowania o zmianach.
§2 Warunki uczestnictwa

1.

W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, zwane dalej Uczestnikami, które
zamieszkują terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz są uczniami szkół ponadgimnazjalnych
(kształcą się w klasie maturalnej), a także studentów UKW.

2.

W celu udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do nadesłania zgłoszenia na konkurs
drogą elektroniczną na adres e-mali: mim@knkurs.ukw.edu.pl

3.

Każde zgłoszenie musi zawierać następujące elementy:
a)

Reportaż na wybrany przez siebie temat (do 15 tys. znaków ze spacjami)

b)

Dane dotyczące Uczestnika Konkursu oraz nauczyciela prowadzącego czyli:

– imię i nazwisko Uczestnika,
– imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego (w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych);
– dane kontaktowe Uczestnika: adres e-mail, telefon kontaktowy,
– nazwę szkoły lub uczelni w której kształci się Uczestnik,

PRZYKŁAD
Jan Kowalski
Nauczyciel prowadzący: mgr Joanna Szloch
janek@wp.pl, tel. 690 879 999
Liceum Ogólnokształcące nr 5, im. Jana Pawła II w Bydgoszczy
4.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 marca 2013 r.

5.

Każdy Uczestnik może przesłać do udziału w Konkursie maksymalnie jeden reportaż.

6.

Przesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane oraz nagradzane w innych konkursach.

7.

Zgłaszając swój udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na akceptację Regulaminu.
§3 Ochrona praw osób trzecich

1. Zabronione jest przesyłanie do udziału w Konkursie reportaży naruszających dobre obyczaje,
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym także naruszające dobra osobiste, prawa autorskie
lub jakiekolwiek inne prawa przysługujące osobom trzecim. O tym, która praca narusza powyższe
zasady decyduje Organizator na podstawie posiadanych informacji, w szczególności uzyskanych w
sposób, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Organizator może wykluczyć takie prace z udziału w
Konkursie. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu pracy z udziału w Konkursie Organizator, według
swojego uznania i o ile uzna to za niezbędne, może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o udzielenie
wyjaśnień, w tym także o przedstawienie niezbędnych pełnomocnictw lub innych dokumentów
potwierdzających przysługujące mu uprawnienia. O tym, która praca narusza powyższe zasady
decyduje Organizator na podstawie posiadanych informacji, w szczególności uzyskanych w sposób, o
którym mowa w §3 ust. 2.
2. Nadsyłając zgłoszenie na Konkurs Uczestnik oświadcza i zapewnia Organizatora, że:
a)

jest autorem reportażu i posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa
autorskie do tegoż tekstu w zakresie niezbędnym dla organizacji i przeprowadzenia
Konkursu i/lub wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu;

b) uzyskał zgodę od bohaterów reportażu na rozpowszechnianie ich wizerunku i
danych osobowych w zakresie niezbędnym dla organizacji i przeprowadzenia
Konkursu i/lub wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu;
c)

zgadza się na wykorzystanie zgłoszonego reportażu w zakresie niezbędnym dla
organizacji i przeprowadzenia Konkursu i/lub wynikającym z postanowień

niniejszego Regulaminu, w szczególności na opublikowanie całości pracy lub jej
fragmentów na stronie Organizatora, Partnera Konkursu oraz fundatorów nagród.
3. Z tytułu złożonego oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Uczestnik przyjmuje na siebie pełną
odpowiedzialność prawną. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że
przywłaszczenie autorstwa reportażu lub wprowadzenie w błąd jest karalne, opierając się na przepisach
powszechnie obowiązujących.
4. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich, w tym także innych Uczestników,
związanych z naruszeniem przysługujących im praw, Uczestnik z własnej inicjatywy lub po
zawiadomieniu go przez Organizatora niezwłocznie przystąpi do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi
przeciwko osobom mającym takie roszczenia na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie
uzasadnione roszczenia zgłaszane w stosunku do Organizatora, włączając w to w szczególności
wszelkie wydatki i opłaty, koszty procesu i obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody
wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
§4 Przebieg i nagrody konkursu
1.

O przyznaniu i podziale nagród decyduje specjalnie powołana przez Organizatora Kapituła
Konkursowa, zwana dalej Kapitułą.

2.

Kapituła będzie składać się trzech pracowników naukowo-dydaktycznych z Instytutu Filologii Polskiej
oraz

Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w

Bydgoszczy.
3.

Nagrodą Główną, zwaną dalej Nagrodą, jest nagroda pieniężna (w kwocie 300 zł) ufundowana przez
Rektora UKW.

4.

Dodatkowymi nagrodami są upominki od Wydawnictwa Naukowego PWN i Teatru Polskiego
Bydgoszcz.

5.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci.

6.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody.

7.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 12 kwietnia 2013 roku w czasie Konferencji „Młodzież i Media”
na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
§ Postanowienia końcowe

1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika w
zgłoszeniu do Konkursu, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email/numeru
telefonu komórkowego uniemożliwiającą kontakt z Uczestnikiem.

2.

W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub
działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi
obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji
wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z
udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej

nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach
ogólnych.
3.

Poprzez wzięcie udziału w Konkursie i udostępnienie własnych danych osobowych Uczestnik wyraża
zgodę na otrzymywanie od Organizatora korespondencji elektronicznej oraz informacji telefonicznej,
które są niezbędne w związku z organizacją i prowadzeniem Konkursu.

4.

Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego
Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie
z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników będą
przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu
promocji i przeprowadzenia Konkursu oraz jego kolejnych edycji.

5.

Organizator nie zwraca nadesłanych utworów i zastrzega sobie prawo do publikacji danych
personalnych nagrodzonych Uczestników Konkursu, a także do bezpłatnej prezentacji i publikacji
nagrodzonych prac do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością
Organizatora. Szczególnie mowa tu o publikacji nagrodzonych oraz wyróżnionych utworów na łamach
Gazety Studenckiej UKW „Atheneum”.

6.

Interpretacji Regulaminu dokonuje Organizator w porozumieniu z Kapitułą Konkursową.

7.

Wszelkie pytania należy kierować na adres: gazeta.atheneum@gmail.com

