
Załącznik nr 1 do Uchwały  nr 10/379/19  

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 13 marca 2019 r. 

 

 
 

 
REGULAMIN KONKURSU DLA DZIENNIKARZY  
„Fundusze europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego” 

 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 

Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs dla dziennikarzy 

prasowych, radiowych i telewizyjnych, pod nazwą „Fundusze europejskie dla Kujawsko-

Pomorskiego” zwany dalej „Konkursem”.  

 

§ 2 
 

Organizatorem Konkursu jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu 

którego działa Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

§ 3 
 

Celem konkursu jest wyróżnienie dziennikarzy przygotowujących artykuły, audycje  

i programy, które prezentują sposób, w jaki fundusze europejskie Regionalnego Programu 

Operacyjnego zwany dalej „RPO” Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

mogą wpłynąć lub wpływają na rozwój regionu.  

 

W Konkursie nagrodzone zostaną artykuły, audycje i programy, zwane  

w dalszej części materiałami dziennikarskimi, ukazujące w ciekawy i inspirujący sposób:  

- projekty realizowane z RPO WKP 2014-2020;   

- możliwości, obszary wsparcia działań z RPO WKP 2014-2020. 

 

§ 4 
 

Konkurs jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020. 
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II. WARUNKI KONKURSU 
 

§ 5 
 

Uczestnikami konkursu mogą być dziennikarze lub osoby współpracujące ze środkami 

masowego przekazu o zasięgu regionalnym lub/i lokalnym, których redakcje mają swoje 

siedziby lub oddziały na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 
§ 6 

 

Konkurs rozpoczyna się 15 marca 2019 roku i potrwa do 30 września 2019 roku włącznie 

(liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora Konkursu). Zgłoszenia, które wpłyną po 

terminie, nie będą rozpatrywane. 

 
§ 7 

 

Zgłoszenia zawierające: 

 

1. w przypadku artykułów prasowych – treść artykułu w wersji elektronicznej w formacie 

pdf, a także egzemplarz numeru pisma, w którym artykuł został opublikowany lub jego 

kserokopię; 

2. w przypadku audycji radiowych – wersję elektroniczną na nośniku CD lub DVD  

w jednym z formatów: mp3, wma, wave; 

3. w przypadku programów audiowizualnych – wersję elektroniczną na nośniku CD lub 

DVD w formacie vob i avi; 

4. formularz zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dostępny w formie elektronicznej na 

stronach internetowych www.mojregion.eu i www.kujawsko-pomorskie.pl, będący 

załącznikiem nr 1 do Regulaminu Konkursu, 

należy przesłać na adres: Departament Promocji, Urząd Marszałkowski Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, w kopertach z dopiskiem 

„Fundusze europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego”. Do przesyłki należy dołączyć drugą 

zaklejoną kopertę (również opatrzoną dopiskiem), w której znajdować się będą dane 

uczestnika konkursu.  

  

§ 8 
 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opublikowanie (emisja) zgłoszonych materiałów 

dziennikarskich w czasie od 1 października 2018 roku do 29 września 2019 roku. 

 

 

§ 9 
 

Organizator ma prawo nie przyjąć do konkursu materiałów dziennikarskich nieujmujących 

tematu, a także nie uwzględnić materiałów dziennikarskich posiadających wady, np. złą 

jakość zdjęć lub uszkodzenia wynikające np. z nieodpowiedniego zabezpieczenia przesyłki. 
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§ 10 
 

1. Jeden uczestnik może zgłosić jeden materiał dziennikarski łącznie we wszystkich 

kategoriach. 

 

 

§ 11 
 

1. Zgłoszenie materiału dziennikarskiego może zawierać informacje o kilku jego autorach. 

2. Materiał dziennikarski może być zgłaszany jedynie w języku polskim. 

3. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane materiały dziennikarskie, których produkcja była 

finansowana ze środków Unii Europejskiej i/lub budżetu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

§ 12 
 

Materiały dziennikarskie powinny w tytule lub opisie zawierać datę publikacji/audycji  

i nazwę medium. 

 

 

§ 13 
 

1. Uczestnik Konkursu udostępnia Organizatorowi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe 

do materiałów dziennikarskich, rozpowszechniania oraz dokonywania niezbędnych 

opracowań, skrótów oraz innych modyfikacji materiałów dziennikarskich zgłoszonych  

w konkursie, które Organizator uzna za stosowne i wskazane dla prawidłowej realizacji 

założeń Konkursu. Jednocześnie uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do ich 

prezentacji w nieograniczonym zakresie i terminie. 

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób 

trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za 

nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych. 

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie jego danych 

osobowych obejmujących: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania - zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wskazanych w formularzu 

zgłoszeniowym. 

 

§ 14 
 

Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora oraz członkowie 

ich najbliższej rodziny.   
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§ 15 
  

Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów dziennikarskich.  

 
§ 16 

 

Nadesłanie materiału dziennikarskiego jest potwierdzeniem akceptacji niniejszego 

regulaminu.  

 

 

 

 

III. KRYTERIA OCENY I JURY KONKURSU 
 

§ 17 
 

1. Materiały dziennikarskie zgłoszone do konkursu oceniane będą w trzech kategoriach:  

 

1) Prasa/Internet1,  

2) Radio, 

3) Telewizja/Telewizja internetowa.  

 

2. Podczas oceny nadesłanych materiałów dziennikarskich jury Konkursu będzie się 

kierowało następującymi kryteriami: 

 

a)  jakość merytoryczna materiałów dziennikarskich, 

b)  poziom warsztatu dziennikarskiego, 

c)  zgodność materiałów dziennikarskich z tematyką Konkursu, 

d)  ciekawy, indywidualny sposób prezentacji materiału dziennikarskiego. 

 

 
§ 18 

 

1. W skład jury konkursu wchodzą przedstawiciele Organizatora: trzech pracowników 

Gabinetu Marszałka i dwóch pracowników Departamentu Promocji. 

 

2. Jury dokona wyboru prac oraz przyznania nagród i/lub wyróżnień w terminie do 23 
października 2019 roku i przekazuje drogą uchwały do zatwierdzenia przez Zarząd 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

3. Werdykt jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Za prasę nie uważa się niezarejestrowanych przekazów niepodlegających procesom przygotowywania redakcyjnego  

w rozumieniu art. 8, ust. 2, pkt 8 Prawa prasowego, w szczególności: blogów, korespondencji elektronicznej, serwisów 
społecznościowych służących do wymiany treści tworzonej przez użytkowników, przekazów użytkowników prywatnych w celu 
udostępnienia lub wymiany informacji w ramach wspólnoty zainteresowań oraz stron internetowych użytkowników prywatnych. 
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IV. NAGRODY 
 

§ 19 
 

1. Nagrodami we wszystkich kategoriach w Konkursie są nagrody pieniężne, które ufunduje 

Organizator. Autor/autorzy otrzymają nagrody: 

 

a) w kategoriach Prasa/Internet: 
- I nagroda w wysokości 5000 zł brutto; 

- II nagroda w wysokości 3000 zł brutto; 

- III nagroda w wysokości  2000 zł brutto; 

 

 

b) w kategoriach Radio: 
- I nagroda w wysokości 5000 zł brutto; 

- II nagroda w wysokości 3000 zł brutto; 

- III nagroda w wysokości 2000 zł brutto; 

  

c) w kategorii Telewizja/Telewizja internetowa: 
- I nagroda w wysokości 5000 zł brutto; 

- II nagroda w wysokości 3000zł brutto; 

- III nagroda w wysokości 2000 zł brutto. 

 

d) wyróżnienia pula nagród 5000 zł 

 

2. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.  

 

3. Organizator Konkursu naliczy i potrąci koszty należnego podatku dochodowego od 

nagród, o których mowa w ust. 1 i przekaże do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z 

art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

4. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania części nagród oraz do innego ich podziału  

w zależności od jakości, liczby i rodzaju nadesłanych prac konkursowych.  

 

5. Przekazanie nagród wskazanych w niniejszym Regulaminie odbywa się wyłącznie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

6. Organizator Konkursu zapewnia sobie prawo do prezentacji nagrodzonych prac na 

wystawach, wykorzystywania cytatów (z podaniem źródła), tytułów i wszelkich innych 

form treści niezbędnych w działaniach promocyjnych konkursu. 

 

7. W przypadku otrzymania informacji lub stwierdzenia, iż nadesłana praca stanowi plagiat 

a przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowienia niniejszego 

regulaminu zostały w jakikolwiek sposób naruszone, Organizatorowi lub - na mocy jego 

decyzji – Jury, przysługuje prawo do: 

 

a) wstrzymania się z przekazaniem lub realizacją nagrody do czasu wyjaśnienia 

wątpliwości; 

b) odmowy przekazania lub realizacji nagrody przez danego uczestnika Konkursu  

i przekazania jej na rzecz innego uczestnika; 
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c) podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu nagrody w Konkursie; 

d) w przypadku nagród już przyznanych – domagania się zwrotu przyznanej nagrody lub 

jej równowartości pieniężnej.  

 

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD 
 

 
§ 20 

 

1. Wyniki ogłoszone zostaną do 31.10.2019 roku na stronie www.mojregion.eu  

i www.kujawsko-pomorskie.pl oraz  zostaną przesłane do uczestników Konkursu drogą 

elektroniczną. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród drogą telefoniczną.  

 

2. Wręczenie nagród nastąpi nie później niż 15 grudnia 2019 roku. 

 

3. Nagrody pieniężne dla laureatów w każdej z kategorii zostaną przekazane przelewem, na 

wskazane przez laureata konto, na koszt Organizatora  

w terminie nie później niż do 31 grudnia 2019 roku. 

 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 21 
 
 

1. Konkurs jest bezpłatny dla uczestników. 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. Wszystkie informacje  

o zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronach: www.mojregion.eu  

i www.kujawsko-pomorskie.pl. 

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie działania firm 

świadczących usługi pocztowe i kurierskie.  

 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 


