
     Regulamin konkursu reporterskiego

      I. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest  Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” w  Łomży 

przy współpracy z samorządami Mazowsza i Podlasia, zwane dalej Organizatorem.
2. Celem konkursu jest ukazanie bogactwa „przyłapanego na gorąco” życia ludzi, społeczności, 

świata przyrody w miejscowościach leżących nad Narwią i Bugiem.

      II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do profesjonalistów i amatorów.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy „Stopki” oraz członkowie ich rodzin.

      III. ZASADY KONKURSU
1. Uczestnicy  konkursu  przygotowują tekst  związany  tematycznie  z  konkursem,  spełniający 

wymogi reportażu jako gatunku.
2. Do konkursu przyjmujemy wyłącznie reportaże wcześniej niepublikowane.
3. Każda  praca  powinna  być podpisana  godłem  lub  pseudonimem,  dane  osobowe  (imię 

i nazwisko,  dokładny  adres  z  kodem  pocztowym,  telefon,  e-mail)  powinny  zostać 
umieszczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem lub pseudonimem co 
praca.

4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  wybranych  reportaży  w  Wielkiej  
księdze  narwiańskiej  lub  innych  wydawnictwach  „Stopki”  oraz  użycia  prac  do  celów 
reklamowych konkursu.

5. Przesłanie reportażu na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na 
publikację tekstu w Wielkiej księdze narwiańskiej i przekazanie nieodpłatnie Organizatorowi 
autorskich praw majątkowych ograniczonych do zakresu wyżej wymienionej publikacji oraz 
działań reklamowych i marketingowych związanych z tą publikacją.

6. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac.

      IV. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA PRAC
1. Ostateczną datą przekazania  reportażu  Organizatorowi  jest  31 sierpnia  2012 r. O  dacie 

złożenia reportażu decydować będzie data stempla pocztowego.
2. Reportaż musi być dostarczony w formie wydruku komputerowego i równolegle na nośniku 

CD. Wielkość pracy powinna wynosić 12-30 stron tekstu znormalizowanego (1800 znaków 
na jednej stronie).

3. Prace  należy  przesyłać pocztą do  siedziby  „Stopki”  (18-403  Łomża,  al.  Piłsudskiego  83) 
z dopiskiem „Konkurs na reportaż”.

      V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. Ocena  nadesłanych  prac  należy  do  jury,  w  skład  którego  wejdą osoby  wybrane  przez 

Organizatorów, pod przewodnictwem Marka Millera.
2. O wyborze laureatów spośród autorów prac spełniających regulaminowe warunki konkursu 

decyduje  jedno kryterium –  wartość dzieła.  Jury  reportażu jest  w  tej  ocenie  całkowicie 



niezależne.
3. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
4. W konkursie przewidziane są następujące nagrody: nagroda główna w wysokości 20 tysięcy 

złotych, druga nagroda w wysokości 12 tysięcy złotych i wyróżnienia po 5 tysięcy złotych.
5. Od  przyznanych  nagród  Organizator  naliczy  i  pobierze  podatek  dochodowy  od  osób 

fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone jesienią 2012 r. w prasie oraz na stronie internetowej 

www.stopkapress.com.pl.

      VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Przystąpienie  do konkursu  jest  równoznaczne  ze  złożeniem oświadczenia,  że  utwór  jest 

wynikiem twórczości osoby biorącej w nim udział i  że prawa autorskie do utworu nie są 
niczym ograniczone.

3. Każdy  z  Autorów  wyraża  zgodę na  przetwarzanie  przez  Organizatora  podanych  danych 
osobowych dla celów konkursowych i marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych).

4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo skrócenia lub przedłużenia czasu trwania 
konkursu.

5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród i  do zmiany 
terminów  rozstrzygnięcia  konkursu,  co  zostanie  ogłoszone  na  stronie  internetowej 
www.stopkapress.com.pl.

6. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.stopkapress.com.pl


