
Regulamin I Powiatowego Konkursu Dziennikarskiego w Mierzęcicach 

pn. „Współczesny patriotyzm” 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach. 

2. Cele: 

 zwrócenie uwagi na pojęcie współczesnego patriotyzmu 

 pobudzanie twórczego myślenia i rozwijanie wśród ludzi młodych zainteresowań 

dziennikarskich, w tym także zwrócenie uwagi na posługiwanie się literacką polszczyzną 

 budowanie pozytywnych wzorców postępowania 

 uwrażliwienie dzieci i młodzieży na historię i współczesność tzw. "małych ojczyzn" 

3. Adresaci konkursu: dzieci i młodzież (uczniowie szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych  

i szkół średnich), zamieszkałe na terenie powiatu będzińskiego, w wieku od 12 do 20 lat. 

4. Materiał konkursowy powinien dotyczyć pojęć patriotyzmu i "małych ojczyzn", ale 

zinterpretowanych na nowo, podanych w sposób ciekawy, nowoczesny i kreatywny.  

5. Forma konkursu. 

 Zgłoszony tekst lub nagranie video powinno być zgodne z tematem konkursu. Forma 

dziennikarska dla tekstu prasowego dowolna, np. reportaż, wywiad, felieton. Dla nagrania 

video - wywiad telewizyjny. 

 Tekst nie powinien być dłuższy niż dwie strony znormalizowanego maszynopisu np. jako 

dokument programu WORD - (format A4, 1800 znaków na jednej stronie, 30 wersów na 

jednej stronie, 60 znaków w jednym wersie). Cały tekst maksymalnie może mieć 3.600 tys. 

znaków. (Do tekstu można dołączyć jedno lub dwa zdjęcia).  

 Materiał video powinien mieć długość od 5 do 7 minut. 

 Do konkursu można zgłaszać prace indywidualne, które wcześniej nie były nagradzane w 

innych konkursach. Materiał powinien być przygotowany przez uczestnika samodzielnie. 

Dopuszcza się możliwość opieki naukowej sprawowanej przez nauczyciela. Każdy uczestnik 

może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

 Wyniki konkursu oraz najlepsze prace zostaną opublikowane w materiałach Gminnego 

Ośrodka Kultury Mierzęcicach (prasa, Internet).  

6. Termin zgłoszeń i ogłoszenie wyników. 

 Na prace oczekujemy do 30 kwietnia 2018 r. Termin gali finałowej, która odbędzie się w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach zostanie podany w późniejszym czasie. 

 Osoby, których prace zostaną nagrodzone będą wcześniej poinformowane o miejscu i terminie 

ogłoszenia wyników (telefonicznie, mailowo albo osobiście). 



 Prace mogą zgłaszać placówki oświatowe, rodzice/opiekunowie (dot. osób niepełnoletnich) 

oraz sami autorzy materiałów (dot. osób pełnoletnich). Tekst lub materiał video należy 

przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy GOK Mierzęcice - 

redakcja.gok@mierzecice.pl Można go również złożyć osobiście w siedzibie GOK - ul. 

Wolności 102, 42-460 Mierzęcice, lub przesłać drogą pocztową. (Nagranie video na płycie 

CD, DVD, pendrivie; a tekst prasowy ze zdjęciami w formie wydruku papierowego).  

 Każdy materiał powinien być opatrzony następującymi informacjami: imię, nazwisko, wiek 

autora, nazwa i adres szkoły lub placówki zgłaszającej; w przypadku zgłoszenia 

indywidualnego - adres prywatny, telefon kontaktowy, adres e-mail. 

7. Kryteria oceny i przyznawania nagród. 

Jury oceniać będzie materiały według następujących kryteriów: 

 kreatywność; 

 dziennikarska wrażliwość i przenikliwość; 

 poprawność językowa, zgodność z zasadami polskiej ortografii i gramatyki jęz. polskiego, 

posługiwanie się ładną, literacką polszczyzną; 

 atrakcyjne przedstawienie tematu; 

 zgodność z wybranym gatunkiem dziennikarskim: np. reportaż pisany; wywiad 

prasowy/wywiad telewizyjny; felieton; informacja prasowa; 

 konsekwencja w tworzeniu określonej formy dziennikarskiej; 

 wiarygodność, materiał powinien być oparty na wiarygodnych i sprawdzonych źródłach 

dziennikarskich. 

8. Nagrody. 

 Nagrody za tekst prasowy będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych: 

- grupa wiekowa od 12. do 16 lat; 

- grupa wiekowa od 17. do 20 lat. 

 Nagrody za wywiad telewizyjny będą przyznane w 2 kategoriach wiekowych:  

- wiek od 12. do 15 lat,  

- wiek od 16. do 20 lat. 

 Nagrodami w konkursie będą:  

- wycieczka do profesjonalnej redakcji 

- nagrody dodatkowe ufundowane przez Organizatora 

- prezentacja prac w dostępnych mediach 



9. Postanowienia ogólne. 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody (w 

przypadku osób niepełnoletnich przez rodzica lub opiekuna) na przetwarzanie przez organizatora 

danych osobowych uczestnika oraz wykorzystanie jego wizerunku w mediach. Organizator zastrzega 

sobie także prawo publikacji listy nagrodzonych i wyróżnionych osób. 

Teksty i nagrania video niezgodne z regulaminem nie będą podlegać ocenie. 

Zastrzegamy sobie prawo wykorzystania materiałów konkursowych bez gratyfikacji pieniężnych dla 

ich autorów. Przekazanie materiału na konkurs jest jednoczesne ze zgodą autora (w przypadku osób 

niepełnoletnich przez rodzica lub opiekuna) na jego nieodpłatne wykorzystanie w formie publikacji 

pokonkursowej. 

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na uroczystość finałową.  

Niniejszy regulamin może ulec zmianie. W tym przypadku nowa wersja regulaminu zostanie 

niezwłocznie upubliczniona. 

 

 


