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REGULAMIN KONKURSU 

 

§1 

Cel Konkursu 

Celem konkursu, w kontekście 100-lecia Bitwy Warszawskiej, jest znalezienie odpowiedzi na 

pytanie czy Polaków ponad granicami łączy pamięć o wielkich wydarzeniach historycznych.  

§2 

Organizator i uczestnicy Konkursu 

1.     Organizatorem Konkursu jest Kancelaria Senatu. 

2.     W Konkursie mogą wziąć udział dziennikarze pracujący w krajowych i polonijnych 

gazetach, czasopismach, rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych, portalach 

internetowych, a także współpracownicy tych mediów. 

§3 

Warunki udziału w Konkursie 

1.     Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

A.   opublikowanie materiału dziennikarskiego lub wyemitowanie programu, filmu, 

reportażu, zwanych dalej „pracą konkursową”, po raz pierwszy w terminie od 1 

stycznia 2020 r. do 25 listopada  2020 r. 

B.   przesłanie dwóch kopii pracy konkursowej na adres organizatora. 

C.   wyrażenie zgody na publiczną prezentację zgłoszonej pracy (prac) konkursowej 

(konkursowych), w całości bądź fragmentach, w czasie wręczania nagród, a także na 

rozpowszechnianie na stronie internetowej Kancelarii Senatu oraz na portalach 

internetowych mediów społecznościowych, na których Kancelaria Senatu posiada 

profile.  

2.     Prace konkursowe zgłoszone na Konkurs muszą spełniać następujące kryteria: 

A.   treść pracy konkursowej musi być zgodna z celem konkursu, o którym mowa w § 

1, 

B.   forma pracy konkursowej -  dowolna, 

C.   w przypadku formatów elektronicznych wymagane dostarczenie prac w jednym z 

preferowanych formatów: mp3, wav, pdf, jpeg, png, mpeg4, avi oraz na jednym z 

preferowanych nośników: zamknięta płyta CD/DVD, pendrive z zabezpieczonymi 
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danymi. Nie będą przyjmowane prace konkursowe przesyłane e-mailem, FTP i w 

chmurze danych, 

D.   kopie prac konkursowych powinny być opatrzone pseudonimem, a dane autora 

umieszczone w osobnej kopercie, znajdującej się w przesyłce zawierającej pracę 

konkursową, 

E.    na konkurs prace mogą zgłaszać dziennikarze (autorzy) lub redakcje, 

F.    jeden dziennikarz może przesłać na konkurs maksymalnie dwie prace; każda musi 

być opatrzona innym pseudonimem i zostać doręczona w odrębnej przesyłce, 

G.   jeżeli praca konkursowa opublikowana została w obcojęzycznej prasie należy 

przesłać jej tekst wraz z tłumaczeniem na język polski, 

H.   w konkursie mogą brać udział prace, które wcześniej nie były nagradzane w innych 

konkursach. 

3.     Prace konkursowe należy przesyłać do 30 listopada  2020 r.  – o dacie wpływu decyduje 

data stempla pocztowego, na adres: 

Kancelaria Senatu – Dział Prasowy  

ul.  Wiejska 6, 00 -902 Warszawa 

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla dziennikarzy”  

 

§4 

Jury Konkursu i nagrody 

1.     Zgłoszone prace oceni i laureatów wyłoni jury złożone z dziennikarzy, senatorów i 

pracowników Kancelarii Senatu. 

2.     Decyzja jury jest ostateczna. 

3.     Fundatorem nagród w Konkursie jest Kancelaria Senatu. 

4.     Nagrodami w Konkursie są: 

A.   1 x 10000 zł  - I nagroda 

B.   1 x   7000 zł  - II nagroda, 

C.   1 x   5000 zł  - III nagroda, 

D.   4 x   2000 zł  - wyróżnienia 
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Wysokość nagród jest podana w kwotach brutto. 

5.     Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, w zależności od poziomu i ilości 

nadesłanych prac konkursowych. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania którejś z wyżej 

wymienionych nagród. Jeżeli nagrodzona praca ma więcej niż jednego autora, wówczas 

nagroda dzielona jest na równe części, każda w kwocie brutto. 

6.     Z chwilą doręczenia prac konkursowych Kancelarii Senatu na Kancelarię Senatu 

przechodzi prawo własności nośnika, na którym dostarczono pracę. Kancelaria Senatu nie 

zwraca przesłanych nośników. 

7. Przesłanie pracy do Kancelarii Senatu wiąże się z akceptacją regulaminu i jest wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną zamieszczoną 

pod regulaminem konkursu na stronie internetowej Senatu. 

§5 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu rozstrzyga ostatecznie jury 

Konkursu. 

 


