
Regulamin konkursu dziennikarskiego o Nagrodę 

Dystryktu 2231 Rotary International im. Bohdana Kurowskiego 

 

§ 1 

Organizatorem konkursu dziennikarskiego o Nagrodę Dystryktu 2231 Rotary International im. 

Bohdana Kurowskiego, zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem”, jest –  Stowarzyszenia 

Polskich Klubów Rotary Dystryktu 2231 Rotary International– zwany dalej „Organizatorem”. 

 

 

§ 2 

Partnerem konkursu są: miesięcznik PRESS i Katedra Socjologii Uniwersytetu Warmińsko – 

Mazurskiego w Olsztynie 

 

§ 3 

Celem Konkursu jest promowanie: 

a) wartości humanistycznych i wysokich norm etycznych, które pozwalają budować dobrą wolę, pokój 

na świecie i nadzieję na lepsze jutro. 

b) idei pomocy drugiemu człowiekowi w duchu rotariańskiej sentencji „Służba ponad własne interesy”. 

c) działalności Rotary International oraz misji Dystryktu 2231. 

d) służby społeczności lokalnej poprzez pomoc młodzieży, ludziom w podeszłym wieku, 

niepełnosprawnym i chorym. 

e) promowanie współpracy międzynarodowej, w tym zwłaszcza współpracy Polski z partnerami na 

Wschodzie. 

 

§ 4 

a) Wszystkie nadesłane prace oceni jury, w skład którego wchodzić będą członkowie powołani przez 

Gubernatora Dystryktu 2231 R.I. 

b) Jury wytypuje do dziesięciu najlepszych prac.  

c) Laureatów Konkursu (spośród prac, wytypowanych przez jury) wybiera Kapituła Finałowa konkursu 

dziennikarskiego o Nagrodę Dystryktu 2231 Rotary International im. Bohdana Kurowskiego – zwana 

dalej „Kapitułą”. 

d) W skład Kapituły wchodzą: prof. Marek Sokołowski, dr Marek Turkowski, red. Tomasz Śrutkowski 

i Ireneusz Iwański. Przewodniczącym Kapituły jest prof. Marek Sokołowski. 

e) Każdy z członków Kapituły oceni każdą z prac, biorąc pod uwagę następujące aspekty: dobór 

tematyki, sposób przedstawienia tematu, kompozycję tekstu, poprawność stylistyczną i gramatyczną. 

 

§ 5 



Do Konkursu dopuszczone zostaną prace (publikacje prasowe, internetowe, audycje radiowe i 

telewizyjne, fotoreportaże) spełniające standardy dziennikarskie pod względem formy i języka, a także 

poruszające podaną tematykę.  

 

§ 6 

a) Konkurs adresowany do młodych dziennikarzy do ukończenia 35 roku życia w dniu ogłoszenia 

wyników konkursu. 

b) W konkursie mogą uczestniczyć zarówno osoby pracujące w zawodzie dziennikarza, uczące się, 

wykonujące inne profesje. 

c) Udział w konkursie jest otwarty dla osób niepełnoletnich. 

d) Udział w konkursie mogą wziąć obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. 

e) Jeden autor może zgłosić do Konkursu tylko jedną publikację. 

f) Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie publikacje w języku polskim. 

  

 

 

§ 7 

Zgłoszenia spełniające wymogi konkursu można: 

a) Nadsyłać mailowo na adres: i.iwanski@rotary,org.pl; zgłoszenie musi spełniać wymagania: plik w 

formacie .doc lub .docx lub .odt; w treści maila: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, numer 

kontaktowy oraz (w przypadku uczniów) nazwę szkoły i zgodę opiekuna prawnego na wzięcie udziału 

w konkursie. W tytule maila należy wpisać: Konkurs dziennikarski.  

b) Nadsyłać listownie na adres Ireneusz Iwański, 10-691 Olsztyn ul. Turkowskiego 14 , z dopiskiem 

„Konkurs dziennikarski”; zgłoszenie musi zawierać: wydrukowaną na kartce A4, pracę zapisaną w 

formacie .doc lub .docx lub .odt nagraną na płycie CD lub DVD dane autora, zamieszczone na osobnej 

kartce, tj. imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, numer kontaktowy oraz (w przypadku uczniów) 

nazwę szkoły i zgodę opiekuna prawnego na wzięcie udziału w konkursie. 

c) Dostarczyć osobiście – wg wskazań w pkt. b) – do siedziby organizatora konkursu. 

 

§ 8 

Nie będą podlegały ocenie jury i Kapituły Finałowej prace:  

a) Napisane niesamodzielnie (przez więcej niż jednego autora), 

b) Które nie dotyczą podanego tematu,  

c) Które nie spełniają kryteriów technicznych podanych w regulaminie, 

d) Które naruszają prawa autorskie bądź zawierają treści niezgodne z prawem. 

 

§ 9 

mailto:i.iwanski@rotary,org.pl


a) Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa 15 maja 2017 roku.  

b) Konkurs składa się z 2 etapów:  

• etap pierwszy – zakwalifikowanie spośród wszystkich nadesłanych prac przez jury do finału 

konkursu do dziesięciu prac; 

• etap drugi – wybór przez Kapitułę laureatów pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca 

(możliwe jest także przyznanie maksymalnie pięciu wyróżnień). 

c) Ogłoszenie wyników prac Kapituły oraz laureata konkursu, a także wręczenie nagród nastąpi podczas 

gali finałowej, która planowana jest w Inowrocławiu w dniu 24 czerwca 2017 r.  Organizator Konkursu 

zastrzega sobie prawo zmiany terminu uroczystości.  

 

§ 10 

a) Kapituła przyzna nagrodę główną konkursu dla autora, który otrzyma najwięcej punktów – nagroda 

pieniężna w wysokości 10 000 zł. Kapituła może przyznać także pięć wyróżnień. 

b) Kapituła zastrzega sobie prawo, bez podania przyczyn, do innego rozdziału nagród, w tym nie 

przyznania nagrody głównej lub wyróżnień, a także możliwość wnioskowania do organizatora o 

zwiększenie ilości nagrodzonych autorów i nagród.  

c) Rozstrzygnięcia Kapituły są ostateczne.  

d) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania nadesłanych i 

nagrodzonych publikacji – z zachowaniem praw autorskich – w pismach rotariańskich , własnych 

stronach internetowych oraz w przedsięwzięciach wydawniczych i promocyjnych, bez ponoszenia 

kosztów dodatkowych.  

§ 11 Przepisy końcowe. 

a) Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania 

nominowanych, laureatów i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczenia nagród.  

b) We wszystkich szczegółowych kwestiach – także nieobjętych niniejszym Regulaminem – rozstrzyga 

i decyduje Organizator Konkursu.  

c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.  

d) Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez zgłaszającego niniejszego 

regulaminu.  

e) Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

f) Wszelkich dodatkowych informacji związanych z Konkursem udzielają: Ireneusz Iwański – 

pełnomocnik Gubernatora Dystryktu 2231 mail: i.iwanski@rotary.org.pl  
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