Regulamin III Konkursu Dziennikarskiego
1. Organizatorem Konkursu Dziennikarskiego „Współczesny obraz Niemiec” jest Związek Młodzieży Mniejszości
Niemieckiej w RP. Partnerami w organizacji konkursu są Wochenblatt.pl oraz Smuda Consulting.
2. Cele konkursu:
a) angażowanie młodzieży j do samodzielnej pracy dziennikarskiej;
b) samodoskonalenie w zakresie tworzenia tekstów dziennikarskich;
c) rozwój talentów literackich i dziennikarskich;
d) angażowanie młodzieży do zabierania głosu w ważnych sprawach społecznych;
e) poznanie pracy redakcyjnej.
3. Zasady uczestnictwa w konkursie:
a) zaproszenia kierujemy do uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz młodych dorosłych do 35 roku
życia na terenie RP– zwanych dalej uczestnikami;
b) jeden uczestnik może zgłosić tylko jeden tekst podlegający ocenie;
c) zadaniem uczestników jest napisanie tekstu o charakterze dziennikarskim i wysłanie go drogą mailową na
adres redaktion.antidotum@gmail.com z dopiskiem „Modernes Deutschlandbild” – imię i nazwisko;
e) udział w konkursie jest bezpłatny;
f) teksty należy przesłać pod wyżej wskazany adres mailowy, najpóźniej do 15 listopada 2020 roku.
g) należy wypełnić załączniki do regulaminu i przesłać skany, bądź zdjęcia.
4. Wymagania konkursowe:
a) zadaniem uczestnika jest napisanie tekstu o charakterze dziennikarskim (gatunek dowolny – np. reportaż,
felieton, recenzja, artykuł publicystyczny)
b) tekst musi być napisany na komputerze w programie Word, musi być opatrzony tytułem
oraz podpisany imieniem i nazwiskiem autora;
c) tekst nie może zawierać treści propagujących nienawiść, przemoc oraz obrażać kogokolwiek w jakiejkolwiek
formie;
d) organizator nie dopuszcza także użycia w tekstach wyrazów wulgarnych czy obraźliwych;
e) tematyka tekstów jest dowolna.
5. Wymagania techniczne pracy:
a)
format pracy: doc lub odt;
b)
ilość znaków (ze spacjami oraz znakami interpunkcyjnymi): od 1500 do 1600 znaków;
c)
interlinia pojedyncza;
d)
czcionka Times New Roman;
e)
wielkość czcionki: 11;
f)
marginesy: standardowe (2,5 cm);
g)
cytowanie nie może przekroczyć 10% znaków całego tekstu i jest możliwe wyłącznie z podaniem źródła
na końcu pracy (przez zastosowanie nawiasów kwadratowych, tj. [1]).
6. Ocena tekstów konkursowych:
a) każdy uczestnik otrzyma dyplom;
b) konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie niezależnych ocen jury w składzie
redaktorów Wochenblatt i ANTIDOTUM

d) karta oceny uczestnika stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu;
e)
f)
g)
h)

teksty laureatów mogą być opublikowane w kwartalniku ANTIDOTUM
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 30 listopada 2020 roku;
o dacie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną poinformowani droga mailową
lista laureatów zostanie opublikowana na stronie profilu na Facebooku Związku Młodzieży Mniejszości
Niemieckiej oraz ANTIDOTUM

6. Nagrody:
a) zwycięzca w każdej kategorii otrzyma dyplom
b)

zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe:
- I miejsce - nagroda rzeczowa o wartości około 400 PLN
- II miejsce - nagroda rzeczowa o wartości około 200 PLN
- III miejsce - nagroda rzeczowa o wartości około 150 PLN
- 2 wyróżnienia - nagroda rzeczowa o wartości około 100 PLN

8. Informacje dodatkowe:
a) pełnoletni uczestnik /opiekun niepełnoletniego uczestnika/ biorąc udział w konkursie, jednocześnie wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów związanych z promocją
i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora a także publikację wizerunku;
b) udział w konkursie wiąże się z bezterminową zgodą na publikacje tekstów konkursowych;
c) na zasadach regulowanych przepisami w/w ustawy o ochronie danych osobowych uczestnik konkursu ma prawo
dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania;
d) żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.
e) przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez ucznia, jego rodziców/prawnych
opiekunów.
Załączniki:
1. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna.
2. Karta zgłoszenia, lista uczestników.
3. Klauzula RODO.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Dziennikarskiego
„Modernes Deutschlandbild”

…………………………………………….……
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

…………………………………………….……
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Oświadczam, iż:
a) jestem rodzicem/opiekunem prawnym …………………………….……………………..….
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

b) zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu Dziennikarskiego organizowanego przez
Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej i wyrażam zgodę na jej/jego udział w w/w konkursie
zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
……………………………………...………………………
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

c) wyrażam zgodę/nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
objętych zgłoszeniem do udziału w Konkursie Dziennikarskim „Modernes Deutschlandbild” na
potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu.
……………………………………...………………………
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

d) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publiczne przetwarzanie wizerunku mojego
dziecka/podopiecznego i uzyskanych przez niego wyników w Konkursie Dziennikarskim
„Modernes Deutschlandbild” oraz publikacje tekstów konkursowych – zarówno na łamach
kwartalnika ANTIDOTUM oraz w mediach, które są partnerami organizatora.

……………………………………...………………………
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Dziennikarskiego
„Modernes Deutschlandbild”

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE DZIENNIKARSKIM
„MODERNES DEUTSCHLANDBILD”

imię i nazwisko uczestnika:
data urodzenia:
szkoła i klasa:
ulica, nr domu, mieszkania:
kod pocztowy, miasto:
telefon komórkowy:
adres e-mail:

Oświadczam, iż Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej dysponuje oświadczeniami
uczestników/rodziców/opiekunów prawnych wszystkich uczestników zgłoszonych do konkursu, na
formularzu stanowiącym załącznik nr 1 i 3 do Regulaminu Konkursu Dziennikarskiego „Modernes
Deutschlandbild”.

..……………………………………...…………
(data, czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu Dziennikarskiego
„Modernes Deutschlandbild”

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO
„MODERNES DEUTSCHLANDBILD”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) administratorem danych osobowych uczestników Konkursu Dziennikarskiego „Modernes
Deutschlandbild”, jest Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, ul. Marii Konopnickiej 6, 45-004 Opole;
e-mail: biuro@bjdm.eu
1. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia III Konkursu Dziennikarskiego
zgodnie z art. 6 ust 1 pkt. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze.
2. Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z
przepisów prawa.
3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO;
5. Podanie danych osobowych wynika z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
( Dz. U. z 2002r nr 13 poz. 125 ze zm.).

…………………………………………
(Miejscowość i data)

……………………………………………………………
(Czytelny podpis uczestnika/rodzica /opiekuna prawnego)

