Regulamin konkursu dziennikarskiego w roku szkolnym 2018/2019 dla
młodzieży pod nazwą: „Ekologiczny Konkurs Dziennikarski”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Ekologicznego Konkursu Dziennikarskiego jest Zakład Gospodarki
Komunalnej w Bolesławiu oraz portal internetowy „ExPress” The Australian-Polish Magazine
www.eap.com.au.
2. Konkurs będzie trwał w terminie od 1 lutego 2019 roku do 15 maja 2019 roku.
3. Celem Konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z gminy
Bolesław i Bukowno.
4. Uczestników zgłaszają szkoły przesyłając prace spełniającą warunki Konkursu wraz ze skanem
Oświadczenia podpisanym przez rodziców lub opiekunów zawierającym zgodę na udział w
Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych. Uczestnikami mogą być uczniowie z klas od
V do VIII. Szkoły do Konkursu mogą wystawić maksymalnie 5 prace swoich uczniów.
5. Nadesłane Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.
6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie swoich prac przez
Organizatora w formie elektronicznej oraz analogowej.
7. Warunkiem przyjęcia pracy jest spełnienie wymagań konkursowych.
8. Przez przystąpienie do Konkursu uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje
się do jego przestrzegania oraz potwierdza że spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.
9. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora ZGK Bolesław ul. Osadowa 1 Bolesław oraz
na stronie internetowej (www.zgkboleslaw.com). Można również uzyskać regulamin drogą
elektroniczną pisząc na: biuro@zgkboleslaw.com.
§ 2 Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy dziennikarskiej związanej z gospodarką
odpadami, a w szczególności gospodarką w obiegu zamkniętym („circular economy”). Mile
widzialne będą prace, które będą wykorzystywały elementy działalności ZGK „Bolesław” w
Bolesławiu.
2. Prace powinny być zapisane w formacie .doc, .docx lub .odt.
3. Dopuszczalne formy prac dziennikarskich to: artykuł, reportaż, wywiad i felieton. Jeden tekst
może zawierać maksymalnie do 3 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 1800 znaków na
stronie A4, czcionka 12, font Times New Roman lub Arial).

1

§ 3 Termin nadsyłania prac
1. Prace należy dostarczyć drogą elektroniczną do 15 maja 2019 roku na adres:
biuro@zgkboleslaw.com wraz z zeskanowanym oświadczeniem podpisanym przez rodziców lub
prawnych opiekunów dziecka. Zaleca się, aby fakt przesłania maila potwierdzić telefonicznie
dzwoniąc na numer 32 6461148 (sekretariat ZGK „Bolesław”) lub 600692778 (koordynator
konkursu).
§ 4 Ocena i nagrody
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora specjalnie do tego celu.
Decyzja Komisji ma charakter ostateczny, a uczestnikom nie przysługuje prawo złożenia
reklamacji.
2. Wyniki zostaną również ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.zgkboleslaw.com
oraz zostaną o nich powiadomione szkoły laureatów drogą elektroniczną oraz telefoniczną.
3. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w czerwcu 2019 roku w
(konkretna data zostanie podana do wiadomości).
4. W konkursie zostaną wręczone nagrody indywidualne za I, II i III miejsce oraz nagroda specjalna
dla szkoły, której uczeń zdobędzie miejsce pierwsze. Przewidziane są również wyróżnienia. Główną
nagrodą za I miejsce będzie między innymi:
a) publikacja pracy na portalu internetowym „ExPress” The Australian-Polish Magazine,
stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” oraz na portalach
internetowych lokalnych patronów medialnych oraz ich wydaniach papierowych.
b) nagroda rzeczowa w postaci tabletu zostanie ufundowana przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Bolesławiu.
Pozostałymi nagrodami będą gadżety elektroniczne, nagrody książkowe oraz inne nagrody
niespodzianki. Nagrodę specjalną dla szkoły, której uczeń wygra konkurs ufunduje Zakład
Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu.
5. Uczestnik konkursu nie może zamienić Nagrody na jej równowartość w gotówce ani na żadne
inne świadczenia.
§ 5 Ochrona danych osobowych
1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
podanych przez niego danych osobowych na potrzeby Konkursu (Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników danych
osobowych, praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik Konkursu zwalnia
Organizatora od wszelkich roszczeń z tytułu powyższych.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub zmian terminów w razie
zaistnienia przyczyn od niego niezależnych oraz prawo unieważnienia Konkursu.
3. Wszystkie ewentualne zmiany zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora
www.zgkboleslaw.com.
4. Dostarczenie Organizatorowi wypełnionej i podpisanej przez uczestnika karty zgłoszenia jest
równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
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OŚWIADCZENIE
- Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

………………………………………………...................…………………………………..
(imię i nazwisko)

w „Ekologicznym Konkursie Dziennikarskim”, a w szczególności na publikację jego pracy w
ogólnodostępnych mediach publicznych (gazety, portale internetowe, strony www).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z
regulaminu Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

………………………………………….......................
(data i odręczny podpis rodzica / opiekuna)
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