
Regulamin konkursu dziennikarskiego dla młodzieży 

,,Wągrowiecki Konkurs Dziennikarski 2019’’ 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Wągrowieckiego Konkursu Dziennikarskiego jest Fundacja na Rzecz 

Rozwoju Młodzieży im. M. Kopernika oraz Koncent Media Sp. z o.o., wydawca portalu 

internetowego OKNO NA WAGROWIEC (oknonawagrowiec.pl). 

2. Konkurs będzie trwał w terminie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. 

3. Celem Konkursu jest edukacja dziennikarska młodzieży szkół ponadpodstawowych  z 

terenu powiatu wągrowieckiego. 

4. W konkursie mogą wziąć udział osoby urodzone nie wcześniej, niż 1 stycznia 2000 roku i 

nie później niż 31 grudnia 2004 roku, zamieszkujące na terenie powiatu wągrowieckiego lub 

uczące się w jednej ze szkół na terenie tego powiatu. 

5. Uczestnicy przesyłają prace w formie elektronicznej na adres organizatora wraz ze skanem 

podpisanych przez uczestnika lub, w przypadku jego niepełnoletności, przez opiekuna 

prawnego uczestnika: 

- oświadczenia zawierającego zgodę na udział w konkursie i na przetwarzanie danych 

osobowych (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu); 

- oświadczenia o posiadaniu wszelkich autorskich praw majątkowych do zgłoszonej pracy 

oraz o przekazaniu tych praw na rzecz firmy Koncent Media Sp. z o.o, wydawcy portalu 

„Okno na Wągrowiec” (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). 

6. Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność Organizatorów. 

7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swoich prac przez 

Organizatorów w formie elektronicznej oraz analogowej. 

8. Warunkiem przyjęcia prac jest spełnienie wymagań konkursowych. 

9. Przez przystąpienie do Konkursu uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i 

zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki udziału 

w Konkursie. 

10. Regulamin jest dostępny w siedzibie Redakcji ul. Średnia 37/2B oraz na stronie 

internetowej https://oknonawagrowiec.pl/konkurs. Można również uzyskać regulamin drogą 

elektroniczną pisząc na adres redakcja@onw.com.pl. 

  

https://oknonawagrowiec.pl/konkurs
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§ 2 Przedmiot konkursu 

 

1.Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy dziennikarskiej na dowolny temat 

związany z powiatem wągrowieckim. Dopuszcza się prace pisemne, fotograficzne oraz filmy. 

2. Prace powinny być zapisane w formacie  doc, docx, odt, jpg lub mp4. 

3. Dopuszczalne formy prac dziennikarskich to: artykuł, reportaż, wywiad, felieton, 

fotoreportaż lub film. 

4. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane, ani zgłoszone do innych 

konkursów. 

5. Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac. 

 

§ 3  Termin nadsyłania prac 

 

1. Prace, wraz z zeskanowanymi oświadczeniami, należy dostarczyć drogą elektroniczną do 

30 września 2019 r. na adres: redakcja@onw.com.pl. W przypadku filmów dopuszczalne jest 

przesłanie adresu internetowego (linku) do materiału umieszczonego na zewnętrznych 

serwerach.  

2. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko autora, datę urodzenia, adres zamieszkania 

oraz adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), nazwę i adres szkoły, 

którego jest uczniem w dniu 1 września 2019 roku.  

 

§ 4 Ocena i nagrody 

 

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów  specjalnie do 

tego celu. Decyzja Komisji ma charakter ostateczny, a uczestnikom nie przysługuje prawo 

złożenia reklamacji. 

2. Wyniki zostaną również ogłoszone na stronie internetowej portalu OKNO NA WAGROWIEC  

oraz drogą elektroniczną zostaną o nich powiadomieni laureaci. 

3. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce do 30 października 2019 

roku. 

4. W konkursie zostaną wręczone nagrody indywidualne za I, II i III miejsce.                                                                                                                                 

Główna nagroda za I miejsce: 

a. nagroda finansowa w kwocie 1500,00 zł                                                                                                                               

mailto:redakcja@onw.com.pl


b. publikacja pracy na portalu internetowym OKNO NA WAGROWIEC                                                    

 

Nagroda za zajęcie II miejsca: 

a. nagroda finansowa w kwocie 1000,00 zł 

b. publikacja pracy na portalu internetowym  OKNO NA WAGROWIEC 

 

Nagroda za zajęcie III miejsca:  

a. nagroda finansowa w kwocie 500,00 zł 

b. publikacja pracy na portalu internetowym OKNO NA WAGROWIEC  

 

Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień, jak 

również, w wyjątkowych przypadkach, nieprzyznania którejś z nagród. 

5. Uczestnik konkursu nie może zamienić nagrody na żadne inne świadczenie. 

 

§ 5 Ochrona danych osobowych 

 

1. Przystępując do Konkursu uczestnik (lub działający w jego imieniu opiekun prawny) wyraża 

zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez niego danych osobowych na 

potrzeby Konkursu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników 

danych osobowych, praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik Konkursu 

zwalnia Organizatora od wszelkich roszczeń z tytułu powyższych.  

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub zmian terminów w razie 

zaistnienia przyczyn od niego niezależnych oraz prawo unieważnienia Konkursu bez podania 

przyczyn. 

2. Wszelkie ewentualne zmiany zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora 

https://www.oknonawagrowiec.pl/konkurs. 

3. Przesłanie Organizatorowi zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści 

niniejszego Regulaminu. 
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Załącznik nr 1 

 

Miejscowość i data: …………………………………………………………………. 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Wyrażam zgodę na udział mój / mojego dziecka * 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko uczestnika) 

 

w  Konkursie „Wągrowiecki Konkurs Dziennikarski 2019”, a w szczególności na publikację 

zgłoszonej pracy w ogólnodostępnych środkach masowego przekazu. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora zgłoszonej pracy w celach 

wynikających z regulaminu Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

 

 

 

 

     …………………………………………………………………………… 

    Czytelny podpis uczestnika / opiekuna prawnego uczestnika * 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 2 

 

Miejscowość i data: …………………………………………………………………. 

 

Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich 

 

Niniejszym oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do wszystkich 
elementów (dalej nazywanych utworem)  przesyłanych na Konkurs „Wągrowiecki Konkurs 
Dziennikarski 2019”. Oświadczam, że przesłana praca konkursowa nie narusza majątkowych 
i osobistych praw autorskich osób trzecich.  
 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie na rzecz Koncent Media Sp. z o.o. praw 
autorskich i praw majątkowych do pracy konkursowej w zakresie: 
- utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów – wytwarzanie egzemplarzy utworu 

bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 

cyfrową), ilość i wielkość nakładu; 

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, 

wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą 

przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu 

terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, 

wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa 

książkowego, materiału promocyjnego, artykułu prasowego;  

- oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem ujawnienia nazwiska Autora w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu (pracy) powoduje 

przeniesienie własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę w 

jakiej został dostarczony. 

 

 

     …………………………………………………………………………… 

    Czytelny podpis uczestnika / opiekuna prawnego uczestnika * 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


