Regulamin konkursu: „PALAMA WARSZAWSKA. Drzewo poznania obcego i swojego”konkurs na reportaż o spotkaniu kultur skierowany do początkujących reportażystów.
EDYCJA DRUGA 2018.

§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „PALAMA
WARSZAWSKA. Drzewo poznania obcego i swojego”, zwanego dalej „Konkursem”, którego
celem jest wyłonienie trzech początkujących autorów, którzy będą pracować z Mistrzem
reportażu nad reportażem prasowym dotyczącym spotkaniu kultur w Warszawie.
2. Konkurs realizowany jest w ramach programu Raj na ziemi – cykl wydarzeń wokół Nagrody im.
Beaty Pawlak finansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawa.
3. Organizatorami Konkursu jest Stowarzyszenie Filmowe Dziki Bez ul. Puławska 266/315, 02-.‐
684 Warszawa zwane dalej „Organizatorami”.
§2
1. Do Konkursu należy zgłosić pomysły na tekst reporterski dotyczący szeroko pojętej
różnorodności: społecznej, kulturalnej, historycznej, której doświadczaliśmy lub doświadczamy
w Warszawie.
2. Opis pomysłu na tekst około 1 strony znormalizowanego maszynopisu - 1800 znaków.
3. Zapraszamy osoby do 30. roku życia (które do końca 2018 r. nie ukończyły 31. roku życia)
§3
1. Konkurs ma dwa etapy:
Etap I.: Spośród nadesłanych pomysłów na teksty reporterskie wyłonimy trzy najciekawsze
Następnie ich autorzy przez trzy miesiące (czerwiec - wrzesień 2018 r.) będą pracowali nad swoim
tekstem z Mistrzami reportażu. Mistrzowie będą przypisani do Uczniów przez odgórnie, przez
Organizatorów.
Etap II.:
Spośród trzech tekstów, które muszą powstać do końca września 2018r. Jury Konkursu wyłoni
jeden z nich. Nagrodą główną jest publikacja tekstu na łamach Dużego Formatu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nie publikowania żadnego z trzech tekstów.
§4
1. Pomysł na tekst reporterski można przesyłać w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu do 31
maja 2018 roku, wypełniając formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/5iAzsDCH6TXTU7qH2
2. Do Konkursu można zgłosić więcej, niż jeden pomysł na tekst reporterski.
3. Zgłoszenia powinny zawierać:
a) formularz zgłoszeniowy wypełniony za pośrednictwem strony:https://goo.gl/forms/
5iAzsDCH6TXTU7qH2, w którym trzeba dołączyć pomysł temat reportażu pracę (Opis pomysłu
na tekst około 1 strony znormalizowanego maszynopisu -1800 znaków.
b) w razie problemów prosimy o kontakt na adres diana@dzikibez.com
§5
1. Przy ocenie materiałów będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) dobór tematu i jego zgodność z tematyką Konkursu
b) poziom warsztatu dziennikarskiego;

c) zachowanie standardów etycznych.
2. Decyzje o przyznaniu nagrody podejmie Jury Konkursu powołane przez Organizatorów. W skład
Jury wchodzą Mistrzowie, osoba z redakcji Dużego Formatu oraz członek Stowarzyszenia
Filmowego Dziki Bez.
3. Jury Konkursu ma prawo do nieprzyznania nagrody w przypadku braku materiałów
spełniających kryteria konkursowe.
4. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.
5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w październiku 2018 roku.
Dokładna data oraz miejsce wręczenia nagród zostaną ustalone przez Organizatorów i podane do
wiadomości publicznej na stronie internetowej www.rajnaziemi.org
6. W związku z przystąpieniem autora/autorki do Konkursu, Organizatorzy uzyskują prawo
do nieodpłatnego korzystania ze zgłoszonych prac konkursowych oraz ich fragmentów
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności w materiałach promujących Konkurs,
jak i podczas uroczystości wręczania nagród, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono ‐ wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
b) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet; ponadto
autor/autorka upoważniają Organizatorów do wykonywania w ich imieniu autorskich praw
osobistych.
§6
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
3. Osobą uprawnioną do korespondencji z uczestnikami Konkursu i udzielania informacji o
Konkursie jest Diana Gaik. Adres e-.‐mail: diana@dziekibez.com

25 kwietnia 2018r.,Warszawa

