
 

Regulamin konkursu dziennikarskiego organizowanego 

przez Instytut Pedagogiczno-Językowy Akademii Nauk 

Stosowanych w Elblągu 
 

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu zaprasza uczniów trzecich, czwartych i piątych klas 

szkół średnich do udziału w konkursie dziennikarskim. Konkurs adresowany jest do 

mieszkańców Elbląga, jak również całego województwa warmińsko-mazurskiego i 

pomorskiego.  

Organizatorem konkursu jest Instytut Pedagogiczno-Językowy Akademii Nauk Stosowanych 

w Elblągu. Idea projektu zakłada zaangażowanie środowiska młodzieży klas szkół średnich 

Elbląga i okolic w działania i wyzwania o charakterze doświadczenia dziennikarskiego. Celem 

projektu jest doskonalenie umiejętności pisania, wyrażania własnych sądów i opinii, wdrażanie 

do rozwijania wiedzy i umiejętności o charakterze pisarskim i dziennikarskim. Zaproszenie 

kierujemy do uczniów klas o różnorodnym profilu (nie tylko stricte dziennikarskich). 

Zapraszamy osoby, które indywidualnie, samodzielnie lub pod opieką nauczyciela/edukatora 

przygotują jedną z autorskich form dziennikarskich (tj. recenzja książki, recenzja filmu lub 

wywiad z członkiem rodziny o charakterze wspomnieniowym). Pula nagród wynosi 1500 zł (w 

formie kart podarunkowych CH Ogrody w Elblągu). 

Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać do dnia 23 stycznia 2022 r. (włącznie) na adres: 

konkursdziennikarski@ans-elblag.pl  

Konkurs jest objęty patronatem medialnym Elbląskiej Gazety Internetowej portEL.pl 

 

 

1. Zadanie konkursowe  

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu jednej z wybranych form dziennikarskich, są to: 

- recenzja dowolnej książki, 

- recenzja dowolnego  filmu, 

- wywiad z członkiem rodziny o charakterze wspomnieniowym. 

Organizatorzy nie określają zakresu tematycznego, pozostawiając wybór inwencji uczestników 

konkursu.  

 

2. Uczestnicy  

Uczestnikami konkursu a zarazem jego adresatami są uczniowie 3., 4. i 5. klas szkół średnich 

Elbląga i okolic, którzy indywidualnie, samodzielnie lub pod opieką nauczyciela/edukatora 

wykonają zadanie konkursowe. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia 

konieczne jest dołączenie do zgłoszenia zgody na uczestnictwo, podpisanej przez osobę 

sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
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3. Nagrody  

 

1. Laureaci Konkursu dziennikarskiego otrzymują nagrody w formie kart podarunkowych CH 

Ogrody w Elblągu.  

 

2. Pula nagród wynosi 1500 zł i zostanie rozdysponowana przez jury konkursu w formie kart 

podarunkowych CH Ogrody w Elblągu. Laureat I miejsca otrzyma kartę podarunkową CH 

Ogrody w Elblągu na kwotę 700 zł, laureat II miejsca – kartę podarunkową CH Ogrody w 

Elblągu na kwotę 450 zł, laureat III miejsca – kartę podarunkową CH Ogrody w Elblągu na 

kwotę 350 zł. 

3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do ostatecznej decyzji w sprawie podziału 

nagród.  

4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do niewyłonienia laureatów i nieprzyznania 

nagrody (nagród). 

 

5. Najlepsze teksty zostaną opublikowane na łamach patrona medialnego konkursu – elbląskiej 

gazety internetowej PORTEL.PL 

 

 

4. Zgłoszenia do konkursu  

 

1. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać drogą mailową na adres: 

konkursdziennikarski@ans-elblag.pl. Termin nadsyłania prac i zgłoszeń mija 23 stycznia 2023 

r. o godzinie 24.00. 

 

2. Teksty zgłaszają do konkursu uczniowie szkół średnich klas trzecich, czwartych i piątych, 

ich nauczyciele/edukatorzy lub szkoła/instytucja kultury.  

 

3. Jedna osoba może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę. Zgłoszenie powinno 

zawierać:  

a) pracę (plik tekstowy w formacie doc/docx bądź odt) przesłaną drogą mailową na adres: 

konkursdziennikarski@ans-elblag.pl;  

Na pracy, oprócz imienia i nazwiska powinna zostać umieszczona także nazwa szkoły oraz 

kategorii (np. Anna Kowalska, Zespół Szkół ……,  recenzja książki).  

b) do prac powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) z danymi autora oraz 

informacjami o nauczycielu prowadzącym i szkole, przesłany drogą mailową na adres: 

konkursdziennikarski@ans-elblag.pl;  

c) w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia należy wypełnić i przesłać także zgodę 

rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie dziennikarskim (załącznik 2) 

 

d) zgłoszenie powinno zawierać także formularz Oświadczenia dotyczącego praw autorskich 

(załącznik 3) 

 

e) formularze zgłoszeniowe powinny być podpisane odręcznie i przesłane w formie skanu 
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f) materiał tekstowy (materiały tekstowe) i formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie inne 

oświadczenia należy wysłać w jednym e-mailu na adres: konkursdziennikarski@ans-elblag.pl  

 

 

 

5. Jury konkursu i tryb wyboru laureatów  

 

1. Członkami jury będą pracownicy Instytutu Pedagogiczno-Językowego w Elblągu, specjaliści 

w zakresie mediów i komunikacji oraz literaturoznawcy. 

2. Jury konkursu, będzie się kierować następującymi kryteriami:  

– walory warsztatowe;  

– ciekawy, indywidualny charakter materiału;  

– zachowanie standardów etycznych dziennikarstwa.  

 

3. Organizatorzy zastrzegają, że zarówno przygotowane teksty, jak i omawiane utwory nie 

mogą propagować przemocy, zawierać obscenicznego, wulgarnego lub obraźliwego języka, 

zawierać treści o zabarwieniu seksualnym, bądź przedstawiających nagość i akty seksualne, 

treści szokujące i wywołujące obrzydzenie. 

 

4. Obrady jury mają charakter dwuetapowy:  

a) w pierwszym etapie, po zapoznaniu się z materiałami i dyskusji, jury przyznaje w głosowaniu 

określoną liczbę punktów każdej nadesłanej pracy; do drugiego etapu przechodzą prace z 

największą ilością punktów; 

b) w drugim etapie jury ponownie dokonuje wyboru laureatów w procesie przyznawania 

punktacji i głosowania. Wszyscy członkowie kapituły mają równe prawo głosu;  

c) decyzje o podziale nagród zapadają podczas finałowych obrad jury.  

 

6. Wręczenie nagród  

1. Wszystkie osoby nagrodzone zostaną powiadomione o werdykcie jury konkursu 

telefonicznie lub e-mailowo.  

2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi do dnia 10 lutego 2022 r. O 

szczegółach ogłoszenia wyników Organizatorzy poinformują w późniejszym terminie na 

stronie internetowej www.ans-elblag.pl 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnej publikacji nominowanych i 

nagrodzonych materiałów tekstowych w wydawnictwach promujących konkurs oraz w 

prowadzonych mediach społecznościowych.  

4. W przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających terminowe 

rozstrzygnięcie konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu 

ogłoszenia wyników Konkursu. 

 

7. Przetwarzanie danych osobowych i postanowienia końcowe  

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (dalej: 

RODO), informujemy, że:  

- administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Akademia Nauk Stosowanych w 

Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg;  

- dane osobowe uczestników konkursu oraz dane osobowe osób dokonujących zgłoszeń 

konkursowych będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do 

organizacji konkursu i realizacji postanowień niniejszego Regulaminu;  



- podanie danych osobowych uczestników konkursu oraz dane osobowe osób dokonujących 

zgłoszeń konkursowych ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania niemożliwe jest 

dokonanie ważnego zgłoszenia na konkurs;  

- konsekwencją braku zgody na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z niniejszym 

regulaminem będzie odmowa przyjęcia zgłoszenia do konkursu;  

- odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa;  

- uczestnicy konkursu (osoby dokonujące zgłoszeń na konkurs) mają prawo do żądania od 

organizatora konkursu (administratora danych osobowych) dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania 

przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określanych w rozdziale III RODO;  

- uczestnicy konkursu (osoby dokonujące zgłoszeń na konkurs) mają prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych 

w art. 21 RODO; osobom tym przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

2. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora, a także na stronie internetowej 

www.ans-elblag.pl w zakładce Konkurs dziennikarski.  

3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację wizerunku 

oraz autorskiego utworu uczestnika.  

4. Więcej informacji na temat konkursu udziela koordynator konkursu:  

dr Katarzyna Jarosińska-Buriak 

e-mail: konkursdziennikarski@ans-elblag.pl 

5. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji niniejszego Regulaminu lub w nim nie 

ujętych, decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z jury.  

 


