Zadanie realizowane przez:

Regulamin Konkursu Dziennikarskiego

„Pozytywne Pióro 2013”

Preambuła
Celem Konkursu Dziennikarskiego „Pozytywne Pióro 2013” jest promocja ciekawych inicjatyw
społecznych realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego poprzez publikację tekstów
tematycznych w serwisach regionalnych Portalu Organizacji Pozarządowych www.dolnoslaskie.ngo.pl
i www.wroclaw.ngo.pl. Intencją pomysłodawców jest to, aby Konkurs stał się prestiżowym
wyróżnieniem honorującym osoby podejmujące działania na rzecz promocji i upowszechniania
w środkach masowego przekazu rzetelnych informacji o pozytywnym wydźwięku.
§1
1. Właścicielem i Administratorem tytułu „Pozytywne Pióro 2013” oraz logotypu „Pozytywne
Pióro” jest Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP) opiekun
serwisów
regionalnych
Portalu
Organizacji
Pozarządowych
www.ngo.pl
–
www.dolnoslaskie.ngo.pl i www.wroclaw.ngo.pl.
2. Obowiązki Administratora:
 promocja tytułu
 organizacja przebiegu Konkursu
 przedstawienie Kapitule wniosków o przyznanie tytułu
 obsługa organizacyjna nadania tytułu

§2
Tryb i warunki przyznawania tytułu
1. W Konkursie Dziennikarskim „Pozytywne Pióro 2013” mogą uczestniczyć:
 Wszystkie osoby fizyczne, które spełnią warunki merytoryczne zawarte w niniejszym
Regulaminie,
 Przedstawiciele
organizacji
pozarządowych,
organów
administracji
publicznej
i przedsiębiorstw prywatnych, które spełnią warunki merytoryczne zawarte w niniejszym
Regulaminie.
2. Zgłoszenie do Konkursu polega na wypełnieniu i przesłaniu specjalnego formularza
zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) wraz
z wymaganymi załącznikami.
3. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić komputerowo, na maszynie lub ręcznie (czytelnie,
drukowanymi literami). Zgłoszenia nieczytelne będą odrzucane.
4. Do Zgłoszenia obowiązkowo należy załączyć:
 Pracę konkursową stanowiącą tekst dziennikarski wg wytycznych zawartych w pkt.5.
5. Praca konkursowa będąca autorskim tekstem dziennikarskim powinna spełniać następujące
kryteria:
 Mieścić się w jednej z 3 kategorii konkursowych:
- relacja z wydarzenia (reportaż)
- wywiad
- felieton
 Być tekstem o długości nie mniejszej niż 3500 i nie większej niż 12000 znaków łącznie ze
spacjami i znakami interpunkcyjnymi.
 Łączna długość cytatów i fragmentów tekstu zaczerpniętych z innych źródeł nie może
przekraczać 30% całkowitej objętości tekstu. Nie dotyczy to kategorii „Wywiad”.
 Wszystkie cytaty i fragmenty tekstu zaczerpnięte z innych źródeł muszą być opatrzone
cudzysłowem i odpowiednim przypisem bibliograficznym.
 Tematyka tekstu powinna być związana z aktywnością społeczną np. działalnością
organizacji pozarządowej, grupy nieformalnej lub formalnej realizującej działania
o charakterze niekomercyjnym.
 Do tekstu powinny być dołączone zdjęcia (min. 1 – max. 5) obrazujące treść pracy
konkursowej. Zdjęcia powinny być wykonane osobiście przez uczestnika Konkursu lub
w przypadku podarowania ich przez organizację/instytucję/organizatora wydarzenia,
którego dotyczy tekst opatrzone stosowną pisemną zgodą na wykorzystanie do celów
Konkursowych, w tym na publikację w serwisach Portalu www.dolnoslaskie.ngo.pl
i www.wroclaw.ngo.pl. (część III Formularza Zgłoszeniowego).

6. Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić do udziału w Konkursie maksymalnie 3 prace, pod
warunkiem, że będą one stanowić odrębne zgłoszenia w różnych kategoriach konkursowych.
W ramach jednej kategorii uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
7. Prace Konkursowe należy złożyć w dwóch jednakowych kopiach: jedną w wersji papierowej
i jedną w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD.
8. Wersja elektroniczna pracy konkursowej powinna zawierać dwie wersje sformatowanego pliku
tekstowego w formacie DOC/DOCX i PDF oraz zdjęcia w formacie JPG.
9. W przypadku liczby zgłoszeń znacznie przekraczającej możliwości publikacyjne Organizator
zastrzega sobie prawo wyboru najciekawszych jego zdaniem prac w celu publikacji
w serwisach regionalnych portalu www.ngo.pl.
10. Okres nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych: od 1 września 2013 r. do
18 października 2013 r. (decyduje data wpłynięcia kompletnego zgłoszenia). Kolejność
zgłoszeń nie będzie mieć znaczenia podczas wyboru laureatów. Zgłoszenia, które wpłyną
w innym terminie zostaną odrzucone.
11. Zgłoszenia do Konkursu należy składać osobiście bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej na
adres:
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Biuro Regionalne w Wałbrzychu
ul. Sienkiewicza 2/7
58-300 Wałbrzych.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia złożone lub przesłane na adres innego
biura Organizatora niż podane w niniejszym Regulaminie.
12. Dopuszcza
się
przesłanie
Zgłoszenia
pocztą
elektroniczną
na
adres:
radoslaw.bednarski@rcwip.pl lub faksem na nr (74) 665 11 11 w.60, jednakże podpisane
oryginały formularzy zgłoszeniowych winny zostać dosłane pocztą. W tym wypadku terminem
nadesłania zgłoszenia jest data wpłynięcia korespondencji elektronicznej bądź faksu.
13. Zgłoszenia niekompletne lub nie spełniające wymogów regulaminowych oraz składane na
nieprawidłowym formularzu będą odrzucane.
14. Po zakończeniu przyjmowania Zgłoszeń Organizator przygotowuje ich kompleksową
weryfikację.
15. Kapituła Konkursu dokonuje wyboru Laureatów Konkursu.
16. Niedopuszczalne jest przekazywanie Członkom Kapituły przez Uczestników Konkursu rzeczy
wartościowych.

§3
Regulamin funkcjonowania organu wyboru laureatów
1. Do oceny zgłoszonych Prac Konkursowych organizator konkursu powołuje Kapitułę.
2. W skład Kapituły mogą wejść osoby zaufania publicznego, autorytety społeczne, gospodarcze
oraz inne osoby zaproszone przez organizatora Konkursu.
3. Kapituła wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
4. Przed posiedzeniem Kapituły jej członkowie zapoznają się z Regulaminem Konkursu
Dziennikarskiego „Pozytywne Pióro 2013”.
5. Podstawowymi kryteriami oceny stosowanymi przez Kapitułę są walory merytoryczne
i warsztatowe Pracy Konkursowej.
6. W razie braku jednomyślności pomiędzy członkami Kapituły Przewodniczący Kapituły zarządza
głosowanie. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
2/3 składu Kapituły.
7. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygającym jest głos Przewodniczącego Kapituły.
8. Członek Kapituły składający swoje zastrzeżenia zobowiązany jest do złożenia uzasadnienia na
piśmie.
9. Po zakończeniu prac Kapituły jej członkowie sporządzają protokół z posiedzenia zawierający
uzasadnienie dokonania wyboru Laureatów Konkursu.
10. Niedopuszczalne jest udzielanie osobom trzecim przez członków Kapituły informacji
o wynikach prac Kapituły przed ogłoszeniem oficjalnych komunikatów z posiedzeń.

§4
Informacje dodatkowe
1. Przed przygotowaniem Zgłoszenia należy zapoznać się z zasadami Konkursu Dziennikarskiego
„Pozytywne Pióro 2013” zawartymi w niniejszym Regulaminie.
2. Szczegółowych informacji na temat organizacji i przebiegu Konkursu udziela od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00 – 17.00:
Radosław Bednarski
tel. (74) 665 11 11
kom. 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

