REGULAMIN KONKURSU
„Blaski i cienie budowy demokracji lokalnej”
WOLNA I NIEZALEśNA PRASA LOKALNA - GWARANTEM DEMOKRACJI I
PODNOSZENIA JAKOŚCI śYCIA PUBLICZENEGO
Konkurs „Wolna i niezaleŜna prasa lokalna – gwarantem demokracji i podnoszenia jakości
Ŝycia publicznego” ma na celu kreowanie odpowiedzialności społecznej, wspieranie budowy
społeczeństwa obywatelskiego i postaw zaangaŜowania w sprawy publiczne.
Konkurs ma promować rolę niezaleŜnej prasy lokalnej jako czynnika wyznaczającego
standardy zachowań i wzmacniającego identyfikację mieszkańców z powiatem i gminą.
Konkurs ma równieŜ wspierać niezaleŜną prasę lokalną w jej działaniach na rzecz
przeciwdziałania korupcji oraz wykrywania i ujawniania nieprawidłowości Ŝycia publicznego
na terenie gmin i powiatów.
Celem Organizatora Konkursu jest wsparcie wolnej i niezaleŜnej prasy lokalnej, będącej
gwarantem demokracji i podnoszenia jakości Ŝycia publicznego w społecznościach gminnych
i powiatowych.
§ 1 ORGANIZATOR
1. Organizatorem Konkursu „Wolna i niezaleŜna prasa lokalna – gwarantem demokracji i
podnoszenia jakości Ŝycia publicznego” jest Kancelaria Prezydenta RP.
2. Partnerami Konkursu są: Stowarzyszenie Gazety Lokalnych, Stowarzyszenie Dziennikarzy
Polskich, Centrum Monitoringu Wolności Prasy, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej,
Stowarzyszenie STOP Korupcji, Transparency International Polska, Fundacja Ius et Lex
3. Patronami Medialnymi Konkursu są: Rzeczpospolita, Radio PLUS, Radio Wnet, TVP INFO

§ 2 UCZESTNICY
Konkurs jest skierowany do wydawców, redaktorów naczelnych i dziennikarzy gazet
lokalnych o zasięgu gminnym i powiatowym.
§ 3 PRZEDMIOT KONKURSU
Do konkursu mogą być zgłaszane materiały prasowe, w tym artykuły lub cykle artykułów,
opublikowane w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Artykuły mają
mieć wyraźny związek z wspieraniem budowy społeczeństwa obywatelskiego i postaw
zaangaŜowania w sprawy publiczne lub kontrolną rolą mediów wobec lokalnych instytucji
waŜnych dla Ŝycia społecznego obywateli (urzędów, szkół, policji, prokuratury, słuŜb
komunalnych, instytucji ochrony zdrowia, itp.)
§ 4 NAGRODY
Nagrodą główną w konkursie jest kwota pienięŜna w wysokości 15.000 zł oraz nagroda
rzeczowa w postaci ZŁOTEGO PIÓRA ufundowane przez Kancelarię Prezydenta RP. Jury

Konkursowe przyzna teŜ dwa wyróŜnienia w wysokości po 5.000 zł. Od podanych nagród
laureaci zobowiązani są odprowadzić podatek dochodowy według ogólnie obowiązujących
przepisów.
Dodatkową nagrodą dla uczestników Konkursu są wyróŜnienia przyznawane przez
Partnerów Konkursu w następujących kategoriach:
•
•
•
•
•
•

za rzetelność dziennikarską (wyróŜnienie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich)
za odwagę cywilną dziennikarza (wyróŜnienie Centrum Monitoringu Wolności Prasy)
za edukacyjne walory publikacji (wyróŜnienie Fund. Centrum Edukacji Obywatelskiej)
za ujawnianie zjawisk korupcyjnych (wyróŜnienie Stowarzyszenia STOP Korupcji)
za transparentność Ŝycia publicznego (wyróŜnienie Transparency International
Polska)
za publikacje dotyczące problemów wymiaru sprawiedliwości (wyróŜnienie Fundacji
Ius et Lex)

§ 5 OGŁOSZENIE KONKURSU ORAZ ZGŁOSZENIA
1. Informacja o ogłoszeniu konkursu zamieszczona będzie na stronie www.prezydent.pl oraz
opublikowana przez Patronów Medialnych Konkursu.
2. Zgłoszenia do konkursu mogą nadsyłać wydawcy i redaktorzy naczelni prasy lokalnej o
zasięgu gminnym lub powiatowym. Zgłoszenia przyjmuje Gabinet Szefa Kancelarii
Prezydenta RP drogą pocztową na adres: 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10 lub emailem na
adres: konkurs.medialokalne@prezydent.pl
3. Zgłoszenie musi zawierać: tekst lub cykl tekstów prasowych, informację kiedy i w jakim
tytule materiał został opublikowany, imię i nazwisko autora, dane kontaktowe do autora
materiału oraz imię, nazwisko oraz funkcję osoby zgłaszającej, jeśli jest to inna osoba niŜ
autor. Do zgłoszenia naleŜy dołączyć informację uzasadniającą zgłoszenie materiału do
konkursu, np. argumentację odnoszącą się do celów i idei Konkursu, opis reakcji
Czytelników jaką wywołał tekst lub teŜ opis skuteczności interwencji dziennikarskiej itp.
4. Do zgłoszenia naleŜy dołączyć pisemne oświadczenie zgłaszającego, iŜ przysługują mu
prawa autorskie do zgłaszanego materiału oraz oświadczenie o wyraŜeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
5. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 marca 2010 roku do godziny 17.00. Zgłoszenia
dostarczone lub nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. W tytule maila lub na
kopercie naleŜy dopisać „KONKURS – Wolna i niezaleŜna prasa lokalna”
6. Teksty przyjmowane będą w postaci papierowej lub elektronicznej (w formatach: Word
DOC, TXT, RTF, PDF). Osoby przesyłające materiały pocztą mogą dołączyć płytę CD ze
zgłaszanym materiałem.
7. Zgłaszający materiał mogą dołączyć wydruk lub stronę gazety, w której materiał się
ukazał.
8. W jednym emailu lub w jednej kopercie moŜe znajdować się tylko jedno zgłoszenie. Z
danej redakcji moŜna zgłaszać najwyŜej 3 publikacje lub serie publikacji będących
kontynuacją tego samego tematu.

§ 6 JURY
Laureata konkursu wyłania Jury Konkursowe. W skład Jury wejdą uznani dziennikarze i
redaktorzy. Członków Jury powołują: Patroni Medialni Konkursu (Rzeczpospolita, Radio
Plus, TVP INFO), Stowarzyszenie Gazet Lokalnych oraz Kancelaria Prezydenta RP. KaŜdy
podmiot wskazuje jednego członka Jury. Organizator Konkursu wskazuje przewodniczącego
Jury.
Przy ocenie materiałów i tekstów konkursowych Jury Konkursowe weźmie pod uwagę
następujące elementy: znaczenie opisanych spraw dla jawności Ŝycia publicznego i
mieszkańców danej społeczności, skuteczność i efektywność podejmowanych działań, waga
publikacji, aktualność i trudność tematu oraz solidność i rzetelność dziennikarska w
gromadzeniu i przedstawianiu informacji, kultura języka.
Jury dokonuje wyboru nominowanych prac, wskazuje zwycięzcę konkursu. Jury przyznaje
teŜ dwa wyróŜnienia. Decyzje jury są ostateczne.
§ 7 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WRĘCZENIE NAGRÓD
Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 3 maja 2010 roku
w Pałacu Prezydenckim w udziałem szefa Kancelarii Prezydenta RP. O wynikach Konkursu
jego laureaci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 8 DANE OSOBOWE
Kancelaria Prezydenta jako organizator Konkursu zapewnia, iŜ dane osobowe osób
fizycznych zgłaszających się do konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 j.t z póź. zm.) oraz, Ŝe
dane te zbierane i przetwarzane będą tylko do celów związanych z organizacją Konkursu.

