
                       

                                                                             

 

 

 

Regulamin konkursu 

„Świat między wierszami” 

na najlepszy materiał dziennikarski podejmujący tematykę 

rozwoju, migracji i/lub praw mniejszości opublikowany 

od 1 września 2018 do 31 października 2019 roku 

 

§1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Świat między 

wierszami”, zwanego dalej „Konkursem”, którego celem jest wyłonienie najlepszych materiałów 

dziennikarskich podejmujących tematykę rozwoju, migracji i uchodźctwa, mniejszości etnicznych                             

i narodowych w kontekście praw człowieka oraz globalnych i międzynarodowych wyzwań, ubóstwa,  

nierówności społecznych i zmian klimatycznych.   

 

2. Patronem medialnym Konkursu jest Pismo. Magazyn Opinii; współpraca: Magazyn Kontynenty.  

 

3. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Reporting Effectively on Development, Minorities & Migration” 

(CSO-LA/2017/388-349), realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i kierowanego przez 

Minority Rights Group Europe. Fundatorem nagrody jest Unia Europejska. 

4. Organizatorem prawnym Konkursu jest Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych 

(CASPAR) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie https://minorityrights.org/journalism-awards-mmm/ 

§2  

1. Na Konkurs można zgłaszać materiały pisane dotyczące tematyki migracji, które zostały opublikowane w 

języku polskim w prasie drukowanej lub w Internecie na portalach informacyjnych między 1 września 2018 

roku a 31 października 2019 roku. 

§3 

1. Autor/autorka najlepszego materiału (materiałów) otrzyma grant w wysokości 400 euro brutto (wypłacony 

w PLN według średniego kursu NBP z dnia jej przekazania), którego celem jest między innymi wsparcie 

kolejnych aktywności redaktorskich w obszarze będącym przedmiotem konkursu. 

§4 

1. Materiały dziennikarskie na Konkurs można przesyłać w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu do 31 

grudnia  2019 roku na adres: mmmprojectkseuek@gmail.com . 

2. Materiał dziennikarski może zostać zgłoszony do Konkursu przez autora/autorkę lub redakcję. 

3. Do Konkursu można zgłosić więcej niż jeden materiał (ale nie więcej niż 3 materiały tego samego 

autora/autorki). W przypadku zgłaszania więcej niż jednego materiału tego samego autora/autorki należy 

przesłać jedno zgłoszenie.  
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4. Zgłoszenia muszą zawierać:  

a) Pracę konkursową (materiał) 

- w przypadku materiału pisanego opublikowanego w prasie w formie załącznika do formularza 

zgłoszeniowego (scan w formatach pdf lub jpg z podaniem źródła tj. daty i miejsca publikacji oraz jeśli 

ma to zastosowanie również adresu strony internetowej) i wersję w pliku tekstowym (typu word) 

 

- w przypadku materiału internetowego w formie czynnego linku do strony internetowej, na której 

materiał został opublikowany i wersję w pliku tekstowym (typu word). Linki do stron internetowych 

powinny być aktywne co najmniej do dnia ogłoszenia wyników Konkursu (do końca grudnia 2019). 

b) Wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu), zamieszczony do pobrania na 

stronie: https://minorityrights.org/journalism-awards-mmm/ , w wersji elektronicznej. 

c) Podpisane oświadczenie dysponenta praw autorskich do materiału (załącznik nr 2 do Regulaminu), 

w wersji elektronicznej (skan lub zdjęcie podpisanego dokumentu). 

§5 

1. Przy ocenie materiałów będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

a) dobór tematu i jego zgodność z tematyką Konkursu; 

b) rzetelność i staranność dziennikarska;  

c) walory literackie. 

2. Decyzje o przyznaniu grantu podejmie Kapituła Konkursu powołana przez Organizatorów, w składzie: Agata 

Kasprolewicz i Marcin Żyła.  

3. Kapituła Konkursu ma prawo do niewybrania laureata/tki w przypadku braku materiałów spełniających 

kryteria konkursowe.  

4. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne. 

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w lutym 2020 roku w Warszawie. Dokładna data zostanie  podana 

przez Organizatorów do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

https://minorityrights.org/journalism-awards-mmm/ . 

6. Kwota środków przyznanych laureatowi/laureatce Konkursie zostanie wypłacona w walucie złotych 

polskich po potrąceniu podatku przelewem na rachunek bankowy wskazany przez laureata/laureatkę.  

 

7. W związku z przystąpieniem autora/autorki do Konkursu, Organizatorzy uzyskują prawo do nieodpłatnego 

korzystania z fragmentów zgłoszonych prac w materiałach promujących Konkurs, jak i podczas uroczystości 

wręczania nagród. 

§6 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

3. Osobą uprawnioną do korespondencji z uczestnikami Konkursu i udzielania informacji o Konkursie jest 

Magdalena Zajączkowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Informacje na temat konkursu można 

otrzymać pisząc na adres: mmmprojectkseuek@gmail.com . 



Strona 3 z 3 

 

§7 

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez 

niego danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. wyłącznie w celu realizacji Konkursu.  

 

§8 

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników danych osobowych, 

praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik Konkursu zwalnia Organizatora od wszelkich 

roszczeń z tytułu powyższych. 


