Regulamin Konkursu
Dziennikarskiego
„Potęga Prasy”
odbywającego się
pod patronatem
Tygodnika ANGORKA
§1
Konkurs Dziennikarski „Potęga Prasy” organizowany jest w celu wspierania
i rozwoju dziennikarskich zainteresowań młodzieży w wieku 12-18 lat, poprzez
finansowanie w całości lub części pobytu na Obozie Dziennikarskim „Potęga Prasy”
w Rewalu. W konkursie może wziąć udział każdy, kto spełnia wskazane wyżej kryteria
wiekowe, i przygotuje pracę indywidualną lub jest współtwórcą gazetki szkolnej,
na wskazanych niżej zasadach.
§2
Praca indywidualna nadesłana na konkurs może mieć formę dowolnego tekstu
dziennikarskiego (np. wywiad, felieton, reportaż), audycji radiowej lub materiału filmowego.
Powinna powstać nie wcześniej niż na początku września roku poprzedzającego
ogłoszenie konkursu. Może być wcześniej publikowana, a w przypadku audycji radiowej
i materiału filmowego dopuszczalna jest także pomoc osób trzecich, w szczególności
w zakresie montażu i opracowania dźwiękowego materiału.
§3
Gazetka szkolna nadesłana na konkurs może mieć formę drukowaną lub PDF,
i powinna powstać nie wcześniej niż na początku września roku poprzedzającego
ogłoszenie konkursu. Zgłaszający gazetkę powinien wskazać skład tworzącej ją Redakcji,
a w szczególności Redaktora Naczelnego i jego Współpracowników (osoby najbardziej
zaangażowane w tworzenie gazety).
§4
Pracę indywidualną lub gazetkę szkolną należy wysłać na adres e-mailowy:
konkurs@potegaprasy.pl (w przypadku materiałów dźwiękowych i filmowych wystarczy link
do serwisu YouTube lub Vimeo) lub na adres siedziby Stowarzyszenia „Potęga Prasy”
(wskazane formaty plików dźwiękowych: mp3, wav, a plików filmowych: mp4, mpeg, wmv,
avi).
§5
Ostateczny termin nadsyłania prac to 15 maja 2019 roku.
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§6
Członkowie Kapituły Konkursu Dziennikarskiego „Potęga Prasy” wybrani przez
zarząd Stowarzyszenia „Potęga Prasy” (redaktor naczelna Tygodnika ANGORKA, redaktor
naczelny Tygodnika ANGORA, członek-założyciel Mirosław Kuliś, przedstawiciel zarządu
SPP, a także dziennikarze radiowy i telewizyjny współpracujący ze Stowarzyszeniem
i obozem dziennikarskim „Potęga Prasy”) oceniają nadesłane prace i na podstawie
przyznanych punktów wybierają najlepsze i ogłaszają zwycięzców.
§7





Przewidywane w Konkursie nagrody to:
Grand Prix Konkursu, czyli 100-procentowe dofinansowanie dla uczestnika Obozu
Dziennikarskiego „Potęga Prasy”;
Nagroda dla Redaktora, czyli 50-procentowe dofinansowanie dla redaktora
naczelnego gazetki szkolnej lub osoby wskazanej przez redakcję lub opiekuna
gazetki;
Nagrody Indywidualne (do sześciu) w postaci 50-procentowego dofinansowania
do pobytu na turnusie Obozu Dziennikarskiego „Potęga Prasy”;
Wyróżnienia (mniejsze dofinansowania do pobytu na wybranym przez uczestnika
turnusie Obozu Dziennikarskiego „Potęga Prasy”).

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Grand Prix oraz
(w szczególnych przypadkach) do innego podziału nagród.
§8
Jeśli osoba nagrodzona nie może lub nie chce z niej skorzystać, wtedy nagroda,
przechodzi ona na osobę na kolejnym miejscu, czyli tę, która uzyskała mniejszą liczbę
głosów.
§9
Stowarzyszenie „Potęga Prasy”, dla celów związanych z konkursem, przetwarza
dane osobowe uczestników. Odbywa się to zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych. Przekazanie danych osobowych jest konieczne, aby wziąć
udział w konkursie. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z
realizacją konkursu. Tym, którzy udostępnili dane przysługuje prawo dostępu do ich treści,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
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