
X Konkurs Dziennikarski „Bliżej niż myślisz” 

 
§ 1 

 

Organizatorzy 

 

1. Organizatorem X edycji Konkursu Dziennikarskiego „Bliżej niż myślisz” dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych na najlepszy felieton jest Szczecińska Szkoła Wyższa 

Collegium Balticum, zwana dalej „Organizatorem Konkursu”, przy współudziale 

Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Konkursie, rodzaj 

nagród i sposób ich uzyskania. 

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  

w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu oraz do zamieszczenia swoich 

danych osobowych w środkach przekazu wymienionych w Załączniku nr 1 do 

Regulaminu, w przypadku zostania laureatami Konkursu.  

4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dla celów przeprowadzenia 

Konkursu. 

5. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu (SSW CB i 

ZCDN) i udostępniony będzie na każde żądanie uczestników Konkursu. 

 

§ 2 

 

Temat 

 

Problematyka prac konkursowych powinna dotyczyć jednego z następujących tematów: 

 

1. Moje życie - moje wybory. 

2. A mnie książka nie zachwyca - koniec epoki  czytelników (?) 

3. Przyszłość - więcej szans czy zagrożeń? 

 

Praca powinna być przygotowana formie felietonu zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 3 

 

Cele 

Cele Konkursu są następujące: 

 

1.  Poznanie zainteresowań młodzieży XXI wieku. 

2.  Rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów. 

3. Pobudzanie twórczego myślenia. 

4.  Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. 

5. Wyłonienie i promocja uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli i szkół. 

6.  Integrowanie środowisk edukacyjnych województwa. 

 

 



§ 4 

 

Informacje o Konkursie 

 

Informacje o czasie trwania i zasadach Konkursu oraz o nagrodach w nim przewidzianych 

zostaną przedstawione: 

a) zainteresowanym szkołom ponadgimnazjalnym, 

c) przedstawicielom środków masowego przekazu, 

d) na stronach www.cb.szczecin.pl, www.facebook.com/CollegiumBalticum, 

www.zcdn.edu.pl/konkursy/przedmiotowe/, www.facebook.com/zcdn.konkursy/. 

 

§ 5 

 

Uczestnicy 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

zainteresowani tematyką dziennikarską. 

2.  Każdy z uczestników Konkursu wraz z nadesłaniem pracy konkursowej musi podpisać 

oświadczenie zamieszczone na stronie www.cb.szczecin.pl, stanowiące Załącznik nr 1 

do Regulaminu. 

 

§ 6 

Zasady zgłaszania prac konkursowych 

 

1. Wypełnione zgłoszenia wg załączonego wzoru (Załącznik nr 2), wraz z pracą 

konkursową, należy przesłać do 14 kwietnia 2017r. (liczy się data stempla 

pocztowego) na adres podany w punkcie 6. 

2. Każda szkoła może zgłosić do konkursu troje uczniów. Szkoła, której uczniowie w roku 

poprzednim byli  laureatami Konkursu, może powiększyć liczbę zgłaszanych uczniów 

o liczbę zeszłorocznych laureatów, jednak nie więcej niż o dwóch uczniów. 

3.  Opis pracy konkursowej powinien zawierać dane: 

1) Imię i nazwisko autora; 

2) Imię i nazwisko opiekuna oraz numer telefonu kontaktowego; 

3) Tytuł pracy; 

4) Nazwę i adres szkoły; 

5) Numer telefonu lub adres e-mailowy autora; 

6) Imię i nazwisko nauczyciela, pod którego opieką powstała praca; 

4.  Zgłoszenie pracy konkursowej powinno obejmować: 

a)  podpisany przez uczestnika Konkursu Załącznik nr 1 do Regulaminu; 

b)  w przypadku wcześniejszej publikacji danej pracy, informację o dacie i miejscu 

tej publikacji; 

c)  uczestnik Konkursu powinien dodatkowo: 

• przesłać felieton w formie elektronicznej, zapisanej jako plik formatu doc., 

docx. lub PDF. na nośniku CD-ROM, 

• przesłać wydruk komputerowy lub kserokopię felietonu. 

5.  Objętość prac biorących udział w konkursie: 

a) 2–3 strony (czcionka 12, Times New Roman, interlinia – 1,15, marginesy – 2,5) 

6.  Prace należy nadsyłać w zaklejonych kopertach na adres: 

www.cb.szczecin.pl
http://www.facebook.com/CollegiumBalticum
http://www.zcdn.edu.pl/konkursy/przedmiotowe/
www.facebook.com/zcdn.konkursy/
www.cb.szczecin.pl


 

Konkurs „Bliżej niż myślisz” 

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum 

ul. Mieszka I 61 c 

71-011 Szczecin 

 

 

§ 7 

Zasady przyznawania nagród 

 

1.  Wyboru laureatów Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą 

3 osoby powołane przez Organizatora Konkursu. 

2.   Obradom Komisji Konkursowej przewodniczy przedstawiciel Organizatora Konkursu. 

3. Tytuł laureata oraz wyróżnienia przyznawane będą zgodnie z zapisem w §10 

postanowień ogólnych Regulaminu.  

4.  Każda osoba z Komisji, oceniając pracę, dysponuje odpowiednią liczbą punktów za 

każde kryterium. Przewodniczący Komisji dysponuje dodatkowo 5 punktami do 

przyznania. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 35. 

5.   Prace biorące udział w konkursie będą oceniane według następujących kryteriów: 

 Język (max. 2 pkt.) 

 Zapis (max. 2 pkt.)   

 Kompozycja (max. 2 pkt.) 

 Oryginalność prezentowanych treści (max. 4 pkt.) 

6.  Sposób oceny prac konkursowych. 

 Każda nadesłana praca konkursowa jest oceniana w każdym z 4 kryteriów 

oceny.  

 Łączna liczba punktów, będąca sumą punktacji poszczególnych kryteriów, 

stanowi ocenę nadesłanej pracy konkursowej. 

7.  Ustalenie laureatów i wyróżnionych nastąpi do 27 kwietnia 2017 r. w siedzibie 

Organizatora Konkursu (SSW CB). Wszelkie informacje dotyczące przeprowadzanego 

konkursu oraz ogłoszenia jego wyników będą publikowane na stronach 

http://www.cb.szczecin.pl i www.facebook.com/CollegiumBalticum. Opiekun laureata 

zostanie poinformowany telefonicznie o wynikach konkursu. 

8. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez Przewodniczącego 

Komisji. 

9. W przypadku prac o wyjątkowych walorach Komisja Konkursowa może odstąpić od 

zasad regulaminu. 

 

§ 8 

Nagrody 

 

1.  Wszystkim laureatom zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

2.  Nagrody zostaną przekazane laureatom podczas uroczystości podsumowania konkursu, 

która odbędzie się 26 maja 2017 roku. Laureaci konkursów oraz ich opiekunowie 

zostaną zaproszeni na tę uroczystość odrębnym pismem. 

3.  Lista laureatów i wyróżnionych zostanie ogłoszona na stronach www.cb.szczecin.pl, 

www.facebook.com/CollegiumBalticum i www.zcdn.edu.pl/konkursy/przedmiotowe/ 

do 4 maja 2017 r. oraz w środkach przekazu wymienionych w Załączniku nr 1 do 

Regulaminu. 

http://www.cb.szczecin.pl/
http://www.facebook.com/CollegiumBalticum
http://www.cb.szczecin.pl/
http://www.facebook.com/CollegiumBalticum
http://www.zcdn.edu.pl/konkursy/przedmiotowe/


4.  Organizator przewiduje możliwość opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac 

konkursowych w środkach przekazu wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

5. Wszystkie prace, które zdobędą nagrodę lub wyróżnienie w konkursie, zostaną 

opublikowane, w formie książeczki, przez Wydawnictwo SSW Collegium Balticum, i 

rozesłane Autorom. 

 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1.  Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości zwrotu nadesłanych na Konkurs prac 

oraz nośników, na których prace te zostały utrwalone. 

3. Odwołania dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać do Organizatora 

     Konkursu w terminie do 8 maja 2017 r., bezpośrednio do siedziby Organizatora lub 

    mailowo na adres: konkursdziennikarski@cb.szczecin.pl 

3.  Odwołania przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. 

4.  Opisane wyżej odwołania rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 

       7 dni od daty ich otrzymania. 

5.  Decyzja Organizatora Konkursu w sprawie odwołań będzie ostateczna. 

6. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem Konkursu przechowywana będzie przez 

     Organizatora Konkursu przez okres 1 roku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1: Oświadczenie uczestnika konkursu 

 

Niniejszym oświadczam, że jako uczestnik X edycji konkursu „Bliżej niż myślisz” 

zorganizowanego przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum, przy ul. Mieszka I 

61C, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla 

potrzeb niniejszego Konkursu oraz do zamieszczenia moich danych osobowych w środkach 

społecznego przekazu (prasa, telewizja, Internet) w wypadku, gdy zostanę laureatem Konkursu. 

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą wykorzystywane, zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dla celów przeprowadzenia Konkursu 

oraz że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na opublikowanie – jeśli zostanę laureatem Konkursu – mojej 

pracy konkursowej lub jej fragmentu w formie pisanej, w rozgłośniach radiowych bądź 

programie telewizyjnym i w serwisach internetowych. Zapewniam, że przesyłana praca ma 

charakter oryginalny. Oświadczam, że jako autor jestem uprawniona/y do wyłącznego 

rozporządzania swoją pracą i nie wydałam/em do tej pory żadnych rozporządzeń swym 

prawem, odnoszących się do przesyłanej pracy. Poprzez wzięcie udziału w konkursie 

zobowiązuję się do przeniesienia na organizatora konkursu, Szczecińską Szkołę Wyższą 

Collegium Balticum, praw autorskich do przesłanej pracy na następujących polach eksploatacji 

utworu: zwielokrotnienia drukiem i rozpowszechnienia w inny sposób.  

 

 

 

__________________________________ 

Data, imię i nazwisko 

 

 

______________________________ 

Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2: Karta zgłoszeniowa na konkurs 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

X Konkurs Dziennikarski „Bliżej niż myślisz” 

 

I. DANE UCZESTNIKA 

 

Nazwisko ............................................................ Imię ............................................................  

 

Pseudonim dla celów konkursowych: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

     

Nazwa i adres szkoły: 

 

................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................. 

 

II. DANE KONTAKTOWE  

 

Numer telefonu . .....................................................................................................................  

 

Adres e-mail………………………………………………………………………………… 

 

III. DANE OPIEKUNA 

 

Nazwisko………………………………………………………. Imię ...................................  

 

Numer telefonu . .....................................................................................................................  

 


