
 
 

Regulamin konkurs dla dziennikarzy „Pozytywnie 
Dociekliwi” 

  
  

§ 1. Organizator, hasło i cele konkursu  
  
1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (SOWP) z siedzibą 
w Warszawie, przy ul. Ursynowskiej 22/2, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS: 
0000181348 (zwane dalej Organizatorem).  

2. Konkurs odbywa się pod hasłem: „Pozytywnie dociekliwi”.  

3. Patronat nad konkursem objęła „Gazeta Wyborcza”  

4. Celem konkursu jest promocja działań strażniczych poprzez prezentację osób, które kontrolując lokalną 
władzę, przyczyniają się do pozytywnej zmiany.  
 
  

§ 2. Uczestnicy i przedmiot konkursu  
  
1. Konkurs skierowany jest do dziennikarzy piszących do prasy lokalnej, mediów obywatelskich o zasięgu 
lokalnym i/lub regionalnym, portali i blogów internetowych skierowanych do społeczności lokalnych.   

2. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na stałe na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej (zwane dalej Uczestnikiem).  

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy/pracownice, wolontariusze/wolontariuszki, członkowie i 
członkinie Organizatora oraz członkowie ich rodzin, a także pracownicy patrona konkursu. 

4. Przedmiotem konkursu jest artykuł – tekst publicystyczny, esej, reportaż (dowolny pisany gatunek 
dziennikarski) prezentujący postać, która monitoruje działania władz, wpływając tym samym na poprawę 
jakości życia mieszkańców swojej miejscowości. Przykładowo zapobiega budowie wysypiska śmieci, 
nagłaśniając niekonsultowaną z mieszkańcami decyzję wójta. Maksymalna długość tekstu to 4 strony 
maszynopisu (7200 znaków). Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 teksty.  
 

  
§ 3. Zasady i warunki konkursu  
  
1. Do konkursu można zgłaszać autorskie publikacje w języku polskim zgodne z celem konkursu, 
publikowane w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 listopada 2015 roku.  

2. Prawidłowe zgłoszenie składa się z:  

A) Wypełnionego do 30 listopada 2015 roku formularza rejestracji, dostępnego pod adresem: 
http://siecobywatelska.pl/formularz-rejestracji/   



B) Materiału autorskiego:  

 w przypadku artykułów publikowanych on-line – treść artykułu w wersji elektronicznej w formacie 
rtf, odt, docx, doc lub pdf oraz link do strony, na której ukazał się artykuł, należy załączyć do 
formularza rejestracji do 30 listopada 2015 r.   

 W przypadku publikacji w prasie papierowej - artykuł należy załączyć do formularza rejestracji w 
formacie rtf, odt, docx, doc lub pdf do 30 listopada 2015 roku. Należy załączyć również skan 
artykułu opublikowanego w gazecie (strona z czasopisma, na której jest zgłaszany artykuł). W 
przypadku braku wersji elektronicznej i możliwości zrobienia skanu, należy wysłać egzemplarz 
gazety lub kopię artykułu na adres :  Sieć Obywatelska Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2, 
02-605 Warszawa. O ważności zgłoszenia decyduje data na stemplu pocztowym.  

 
  
3. Dokumenty złożone do konkursu, tj. praca konkursowa oraz załączniki, nie podlegają zwrotowi.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu zgłaszania prac w konkursie.  
 
  

§ 4. Kryteria konkursowe i nagrody  
  
1. Nagrody zostaną przyznane przez kapitułę konkursu, powołaną przez Organizatora.  

2. W konkursie przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce.  
 
I miejsce – 1500 zł i publikacja w papierowym wydaniu Gazety Wyborczej  
II miejsce – 1300 zł i publikacja w portalu wyborcza.pl  
III miejsce – 1000 zł i publikacja w portalu wyborcza.pl  
3. Decyzja Kapituły o przyznaniu nagrody jest ostateczna i wiążąca.  

4. Nagrody otrzymają autorzy najciekawszych materiałów spełniających następujące kryteria:  

a) Zgodność z celem konkursu (§ 1 pkt 3)  

b) Jasność i przystępność przekazu  

c) Twórcze ujęcie tematu i wysoka jakość warsztatowa  

5. Decyzja kapituły konkursu zostanie ogłoszona  18 stycznia 2016 roku. Nagrody będą wręczone podczas 
spotkania organizacji realizujących działania strażnicze, w marcu 2016 roku.  

6. Lista nagrodzonych autorów będzie dostępna na stronie internetowej www.siecobywatelska.pl i innych 
tematycznie związanych portalach.  
7. Organizator zastrzega sobie prawo do koniecznej redakcji nagrodzonych i publikowanych artykułów. 
 
   

§ 5. Własność intelektualna i prawa autorskie  
  
1. Składając pracę konkursową Uczestnik oświadcza, że przysługują mu osobiste prawa autorskie do 
utworu będącego pracą zgłoszoną do konkursu.   

2. W przypadku, gdy utwór jest przedmiotem wspólnych praw autorskich, uczestnik Konkursu oświadcza, 
że jest umocowany przez pozostałych współautorów utworu (pracy) oraz przez wydawcę, (jeżeli posiada 
on prawa autorskie do pracy) do dokonania zgłoszenia pracy do Konkursu na zasadach wskazanych w 
niniejszym Regulaminie.   

3. Uczestnik Konkursu, który zgłosił pracę z naruszeniem powyższego zobowiązania (bez umocowania 
pozostałych współautorów pracy lub wydawcy, jeśli wydawcy przysługują uprawnienia w tym zakresie albo 
z przekroczeniem takiego umocowania) jest odpowiedzialny wobec Organizatora Konkursu z tytułu 
wszelkich roszczeń zgłoszonych przez współautorów pracy lub wydawcę i zobowiązany jest zwolnić 
Organizatora Konkursu z takiej odpowiedzialności niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zgłoszeniu 

http://www.siecobywatelska.pl/


roszczenia.  

4. Organizator Konkursu będzie respektować osobiste prawa autorskie do nadesłanych prac w zakresie 
wskazanym przez uczestnika, co oznacza, że ich publiczne udostępnienie nastąpi wraz z podaniem autora / 
autorów pracy –na podstawie danych osobowych podanych przez Uczestnika. 
5. Jeśli Uczestnikowi przysługują majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej pracy, zgłoszenie pracy do 
konkursu jest równoznaczne z nieodwołalnym, nieodpłatnym wyrażeniem przez autora / autorów pracy 
zgody na korzystanie z pracy w celach określonych w § 4 niniejszego Regulaminu lub w związku z realizacją 
i promocją Konkursu i projektów realizowanych przez SOWP na następujących polach eksploatacji:  

A) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy dowolną techniką, w tym techniką drukarską  

B) udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet.  

6. Udzielenie zgody, o której mowa w pkt. 5, następuje z chwilą zgłoszenia pracy do Konkursu.  
 

  
§ 6. Ochrona danych osobowych  
  
  
  
1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, 
wyłonienia zwycięscy i przyznania nagrody.   

2. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z 
warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2014, nr 182). Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sieć Obywatelska 
Watchdog Polska.  

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację 
imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą gazety lub serwisu internetowego, dla którego pracuje.   

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.  

5. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w konkursie.  
 

  
§ 7. Postanowienia końcowe  
  
1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki i zasady konkursu.  

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień regulaminu. Ewentualne zmiany będą ogłaszane 
na stronie: www.siecobywatelska.pl  

3. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 22 844 73 55 lub adresem 
email:martyna.bojko@siecobywatelska.pl  

4. Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym prawa do nagrody, nie 
można przenosić na inne osoby.   
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