
 

 

 
 

Załącznik do Uchwały  
Nr 8/276/19 
z dnia 27 lutego 2019 r.  

 
REGULAMIN KONKURSU DLA DZIENNIKARZY I BLOGERÓW „Lubię tu być… 

na zielonym!” 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 

Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs dla dziennikarzy 

prasowych, radiowych i telewizyjnych i blogerów (blog/wideoblog), pod nazwą „Lubię tu 

być… na zielonym” zwany dalej „Konkursem”.  

 
§ 2 

 

Organizatorem Konkursu jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu 

którego działają Gabinet Marszałka i Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 

 
§ 3 

 
1. Celem konkursu jest wyróżnienie dziennikarzy przygotowujących artykuły, audycje  

i programy, blogi/wideoblogi dotyczące promowania walorów przyrodniczych 

województwa kujawsko-pomorskiego.  

2. W Konkursie nagrodzone zostaną artykuły, audycje i programy, blogi/wideoblogi 

zwane w dalszej części materiałami dziennikarskimi, ukazujące w ciekawy  

i inspirujący sposób tematykę przyrody na obszarach chronionych, w szczególności 

obszarach Natura 2000 oraz parków krajobrazowych – leżących na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

II. WARUNKI KONKURSU 
 

§ 4 
 

Uczestnikami konkursu mogą być dziennikarze współpracujący ze środkami masowego 

przekazu o zasięgu regionalnym lub/i lokalnym, których redakcje mają swoje siedziby lub 

oddziały na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz blogerzy.   

 

§ 5 
 

Termin składania prac konkursowych potrwa od 15 marca do 30 września włącznie każdego 

roku trwania Konkursu (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora Konkursu). 

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. 

 
 
 



 

 

 
 

§ 6 
 

1. Zgłoszenia zawierać powinny: 

1) w przypadku artykułów prasowych – treść artykułu w wersji elektronicznej  

w formacie pdf, a także egzemplarz numeru pisma, w którym artykuł został 

opublikowany lub jego kserokopię; 
2) w przypadku audycji radiowych – wersję elektroniczną na nośniku CD lub DVD  

w jednym z formatów: mp3, wma, wave; 

3) w przypadku programów audiowizualnych – wersję elektroniczną na nośniku CD lub 

DVD w formacie vob i avi; 

4) w przypadku blogów – wersję elektroniczną na nośniku CD lub DVD  

w formacie vob i avi. 

2. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie,  według wzoru stanowiącego załącznik nr 

1 do niniejszego Regulaminu, (dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej 

www.kujawsko-pomorskie.pl), należy przesłać na adres: Biuro Prasowe Gabinetu Marszałka, 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, 

w kopertach z dopiskiem: „Lubię tu być.. na zielonym”. Do przesyłki należy dołączyć drugą 
zaklejoną kopertę (również opatrzoną dopiskiem), w której znajdować się będą dane uczestnika 

konkursu.  

  

§ 7 
 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opublikowanie (emisja) zgłoszonych materiałów 

dziennikarskich i blogów w czasie od 1 lipca 2016 roku do 30 września każdego roku trwania 

Konkursu. 

 

§ 8 
 

Organizator nie dokona oceny materiałów dziennikarskich posiadających wady 

uniemożliwiające lub utrudniające ich odczyt, np. złą jakość zdjęć lub uszkodzenia. 

 
 

§ 9 
 

1. Jeden uczestnik może zgłosić 1 materiał dziennikarski.  

2. Zgłoszony w odpowiedzi na konkurs materiał dziennikarski powinien zawierać dokument 

potwierdzający datę  publikacji/audycji  oraz nazwę medium, w którym został 

opublikowany/wyemitowany. 

3. Zgłaszane w odpowiedzi na konkurs materiały dziennikarskie winny zostać przygotowane 

w języku polskim. 

 

§ 10 
 

1. Uczestnik Konkursu przekazuje Organizatorowi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe  

do materiałów dziennikarskich, w zakresie rozpowszechniania oraz dokonywania 

niezbędnych opracowań, skrótów oraz innych modyfikacji materiałów dziennikarskich 

zgłoszonych w konkursie, które Organizator uzna za stosowne i wskazane dla prawidłowej 

promocji projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary  



 

 

 

 

chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym”. Jednocześnie 

uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do ich prezentacji w nieograniczonym 

zakresie i terminie. 

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób 

trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za 

nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie jego danych 

osobowych obejmujących: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania - zgodnie z ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wskazanych w formularzu 

zgłoszeniowym. 

§ 11 
 

Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione u Organizatora oraz członkowie  

ich najbliższej rodziny do trzeciego stopnia pokrewieństwa.   

 

§ 12 
  

Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów dziennikarskich.  

 
§ 13 

 

Nadesłanie materiału dziennikarskiego jest potwierdzeniem akceptacji niniejszego regulaminu.  

 

III. KRYTERIA OCENY I JURY KONKURSU 
 

§ 14 
 

1. Podczas oceny nadesłanych materiałów dziennikarskich jury Konkursu będzie się 
kierowało następującymi kryteriami: 

1)  jakość merytoryczna materiałów dziennikarskich, 

2)  poziom warsztatu dziennikarskiego, 

3)  zgodność materiałów dziennikarskich z tematyką Konkursu, 

4)  ciekawy, indywidualny sposób prezentacji materiału dziennikarskiego. 

2. Za każde z wymienionych kryteriów członek jury Konkursu może przyznać punkty  

w skali od 0-10. 

3.  

§ 15 
 

1. Jury dokona wyboru prac oraz przyznania nagród i wyróżnień w terminie do  

31  października  każdego roku trwania Konkursu i przekazuje drogą uchwały do 

zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. Werdykt jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

3. Nagrodzone prace nie mogą zostać zgłoszone w kolejnych latach trwania Konkursu.  

 

  

 
 



 

 

 
§ 16 
 

1. W skład jury Konkursu dla dziennikarzy i blogerów „Lubię tu być… na zielonym!” 

wchodzi: 

1) dwóch pracowników Biura Prasowego w Gabinecie Marszałka,  

2) dwóch pracowników Departamentu Środowiska,                        

3) dwóch pracowników Parku Krajobrazowego. 

2. Komisja konkursowa powoływana jest Zarządzeniem Marszałka Województwa. 

3. Przewodniczącym Komisji konkursowej jest dyrektor Departamentu Środowiska.  

 

§ 17 
 

1. Jurorzy będą pracować indywidualnie. 

2. Każdy z członków jury otrzyma do oceny, w formie elektronicznej bądź papierowej  

wszystkie zgłoszone i zakwalifikowane do Konkursu prace. 

3. Każdy z jurorów przyzna punktację każdemu z nadesłanych materiałów. 

4. Członkowie jury przekażą przyznaną wszystkim materiałom punktację do 

przewodniczącego jury, w formie pliku przesłanego droga mailową. 
5. Po zakończeniu głosowania przewodniczący jury dokonuje podliczenia wszystkich 

punktów przyznanych materiałom i przygotuje protokół kończący pracę jury, w którym 

znajdzie się lista laureatów Konkursu. 

6. W przypadku jeśli dwie prace otrzymają taką samą ilość punktów, jury spotka się  
i wspólnie przedyskutuje i ustali ostateczny werdykt. 

7. Kolejność przyznanych  nagród i wyróżnienia nastąpi zgodnie z największą uzyskaną 
ilością punktów w kolejności od największej do najmniejszej.  

8. Zatwierdzenie przyznanych nagród następuje obiegiem, poprzez podpisanie protokołu 

zakończenia prac jury, w którym znajduje się lista laureatów Konkursu. 

 

 

IV. NAGRODY 
 

§ 18 
 

1. Nagrodami w Konkursie będą vouchery podróżne, które ufunduje Organizator. Vouchery 

będą do realizacji w ciągu 1 roku, od momentu wręczenia, w dowolnie wybrane przez 

zwycięzcę miejsce, jakim dysponował będzie operator voucherów podróżnych, wybrany 

przez Organizatora Konkursu. Autor/autorzy otrzymają nagrody: 

1) I nagroda – voucher w wysokości 3520 zł brutto; 

2) II nagroda – voucher w wysokości 2750 zł brutto; 

3) III nagroda – voucher w wysokości 2200 zł brutto; 

4) I wyróżnienie – voucher w wysokości 1100 zł brutto. 

2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.  

3. Na podstawie oświadczenia laureata nagrodzonej pracy stanowiącego załącznik nr 2 do 

Regulaminu, Organizator Konkursu naliczy i potrąci koszty należnego podatku 

dochodowego od nagród, o których mowa w ust. 1 i przekaże do właściwego urzędu 

skarbowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

4. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania części nagród oraz do innego ich podziału  

w zależności od jakości, liczby i rodzaju nadesłanych prac konkursowych.  



 

 

 

 

 

5. Przekazanie nagród odbędzie się podczas gali rozdania nagród. O terminie wręczenia 

nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora Konkursu.  

6. Organizator Konkursu zapewnia sobie prawo do prezentacji nagrodzonych prac na 

wystawach, wykorzystywania cytatów (z podaniem źródła), tytułów i wszelkich innych 

form treści niezbędnych w działaniach promocyjnych projektu pn. „Edukacja społeczności 

zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być 
na zielonym”. 

7. W przypadku otrzymania informacji lub stwierdzenia, iż nadesłana praca stanowi plagiat  

a przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowienia niniejszego 

regulaminu zostały w jakikolwiek sposób naruszone, Organizatorowi lub - na mocy jego 

decyzji – jury, przysługuje prawo do: 

1) wstrzymania się z przekazaniem lub realizacją nagrody do czasu wyjaśnienia 

wątpliwości; 

2) odmowy przekazania lub realizacji nagrody przez danego uczestnika Konkursu  

i przekazania jej na rzecz innego uczestnika; 

3) podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu nagrody w Konkursie; 

4) w przypadku nagród już przyznanych – domagania się zwrotu przyznanej nagrody lub 

jej równowartości pieniężnej.  

 

 

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD 
 

§ 19 
 

1. Wyniki ogłoszone zostaną do 15 listopada każdego roku trwania Konkursu na stronie  

www.kujawsko-pomorskie.pl oraz  zostaną przesłane do uczestników Konkursu drogą 
elektroniczną. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród drogą telefoniczną.  

2. Wręczenie nagród nastąpi nie później niż 15 grudnia każdego roku trwania Konkursu. 

 

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 20 

 
1. Konkurs jest bezpłatny dla uczestników. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. Wszystkie informacje  

o zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl . 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie działania firm 

świadczących usługi pocztowe i kurierskie.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 

 


