Załącznik do Uchwały nr 4500/21 z dnia 03.11.2021 r
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

REGULAMIN KONKURSU DLA DZIENNIKARZY Z ZAKRESU EKONOMII
SPOŁECZNEJ
§1
1. Niniejszy Regulamin Konkursu dla dziennikarzy, nazywany dalej „Regulaminem”, określa
zasady organizacji i warunki udziału w Konkursie dla dziennikarzy z zakresu Ekonomii
Społecznej nazywany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem

Konkursu

jest

Regionalny

Ośrodek

Polityki

Społecznej

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, nazywany dalej „Organizatorem
Konkursu”, w ramach realizowanego projektu pod nazwą „Świętokrzyska Ekonomia
Społeczna” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,
Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie
ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do
zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej.
3. Celem Konkursu jest:
1) Pobudzenie w środowisku dziennikarskim zainteresowania ekonomią społeczną,
2) Wyróżnienie podjętych inicjatyw, realizowanych w obszarze ekonomii społecznej,
na terenie województwa świętokrzyskiego,
3) Pogłębienie wiedzy mieszkańców województwa świętokrzyskiego o lokalnych
inicjatywach w obszarze ekonomii społecznej,
4) Pogłębienie wiedzy mieszkańców województwa świętokrzyskiego o dobrych
praktykach w obszarze ekonomii społecznej.
§2
1. Konkurs skierowany jest do dziennikarzy i twórców – nazywanych dalej Autorami –
publikujących w mediach: prasie, radiu, telewizji i portalach internetowych działających na
terenie województwa świętokrzyskiego. Zasięg publikacji to teren minimum jednej gminy z
obszaru województwa świętokrzyskiego.
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2. Temat, forma oraz inne parametry Utworów Konkursowych będą zawarte każdorazowo w
Ogłoszeniu o Konkursie opublikowanym przez ROPS na stronach internetowych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
3. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace – zwane dalej Utworami poświęcone ekonomii
społecznej w województwie świętokrzyskim, które zostały opublikowane w środkach
masowego przekazu w okresie 12 miesięcy przed datą wyznaczoną w ogłoszeniu jako termin
składania/nadsyłania Utworów Konkursowych.
4. Konkursem objęte są wyłącznie Utwory, które dotyczą podmiotów/wydarzeń/inicjatyw,
działających/realizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.
5. W Konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne, o których mowa w § 2 ust.1.
6. Utwory udostępniane w publicznej sieci teleinfomatycznej (Internet) muszą zawierać adresy
internetowe stron, na których zostały opublikowane.
7. Przykładowe formy Utworu nadesłanego do Konkursu to:

1) Reportaż.
2) Wywiad.
3) Relacja.
4) Audycja.
5) Film.
6) Inna forma dziennikarska np. mieszana: artykuł i film.
8. Przykładowa

tematyka

artykułu/audycji

dźwiękowej/realizacji

filmowej/

fotoreportażu lub innej formy opublikowanego Utworu :
1) Reportaż/fotoreportaż/audycja/video reportaż opisujący działalność podmiotu
ekonomii społecznej.
2) Wywiad w tym np. audycja video lub audio – np. z osobami, którym
ekonomia społeczna pomogła wyjść ze stanu wykluczenia społecznego.
3) Relacja z wydarzenia organizowanego przez podmiot ekonomii
społecznej.
9. Czas trwania/objętość/liczba znaków w tekście/jakość zdjęć itp. parametry
Utworów zgłoszonych do Konkursu nie są limitowane, jednakże mogą mieć
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wpływ na ocenę formalną Utworu oraz jego ocenę merytoryczną.
§3
1. W ramach Konkursu zostaną przyznane 3 nagrody pieniężne dla Autorów:
1) Pierwsza nagroda wynosi: 3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta zł);
2) Druga nagroda wynosi:

2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł);

3) Trzecia nagroda wynosi: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł).
2. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Kapituła Konkursu.
3. Nagrody zostaną przyznane Autorom 3 zwycięskich Utworów, zgłoszonych do
konkursu.
1. Ogłoszenie

o

Konkursie

wraz

§4
z treścią

Regulaminu

będzie

publikowane

na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.swietokrzyskie.pro, stronie projektu
„Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” www.es.umws.pl oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej - http://bip.sejmik.kielce.pl/
2. Procedura konkursowa rozpoczyna się z chwilą umieszczenia ogłoszenia o Konkursie wraz
z Regulaminem na stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro.
3. Organizator Konkursu może rozpowszechniać informacje o Konkursie, które mogą być
publikowane w prasie, radiu, telewizji i Internecie.
§5
1. Utwory konkursowe mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak również przez
organizacje i instytucje medialne: gazety, telewizje, rozgłośnie radiowe oraz wydawców
treści medialnych (np. Urząd Gminy wydający gazetę gminną).
2. Podmiot zgłaszający Autora do Konkursu, o którym mowa w § 5 ust. 1 i/lub Autor biorący
udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podpisując
oświadczenia znajdujące się w załączniku nr 1 (formularz zgłoszeniowy) do niniejszego
Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi
uczestnictwo w Konkursie lub odebranie nagrody przez Autora. Autor i/lub podmiot, o
którym mowa w § 5 ust. 1 ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym
cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie
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zgody przed jej cofnięciem.

§6
1. Oryginał wersji papierowej załącznika nr 1 (formularz zgłoszeniowy) do niniejszego
Regulaminu oraz Utwór zgłoszony do konkursu (na nośniku CD, DVD, pendrive, karta
pamięci i/lub w wersji papierowej) należy dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora
Konkursu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej al. IX Wieków Kielc 3, 25516 Kielce, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla dziennikarzy”. Jednocześnie należy
dostarczyć wersję elektroniczną Utworu zgłoszonego do Konkursu i załącznika nr 1 pocztą
elektroniczną na adresy:
miroslaw.krzysztofek@sejmik.kielce.pl; renata.jonczyk@sejmik.kielce.pl.
Dopuszczalne jest, szczególnie w przypadku dużych plików cyfrowych o rozmiarze powyżej
10 MB, korzystanie z narzędzi do przesyłania plików dostępnych w Internecie. Przykłady
powszechnie używanych formatów umożliwiających odczyt nadesłanego Utworu: pdf, doc,
docx, rtf, mp4, avi, mkv, mp3, flac itp..
2. Termin nadsyłania/składania Utworów konkursowych zostanie podany w ogłoszeniu
konkursowym. Utwory nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w
Konkursie.
3. Termin składania Utworów konkursowych może zostać zmieniony przez Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
4. Ogłoszenie o zmianie terminu, o który mowa § 6, ust. 3 zostanie opublikowane na
stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego www.swietokrzyskie.pro, stronie
projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” www.es.umws.pl

oraz

w Biuletynie

Informacji Publicznej - http://bip.sejmik.kielce.pl/
5. W przypadku przesyłania Utworów konkursowych pocztą tradycyjną termin uważa się
za zachowany, jeżeli przed jego upływem przesyłka została nadana w polskiej placówce
pocztowej.
6. W Konkursie nagradzane będą Utwory publikowane w języku polskim, mające szczególne
znaczenie

dla

świętokrzyskim

kształtowania
oraz

wizerunku

problematyki

ekonomii

społecznej

dotyczącej

w

województwie

zwalczania

ubóstwa

i wykluczenia społecznego.
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7. W dokumentacji autorskiej zgłaszający podaje informację o wszystkich osobach, którym
przysługują prawa autorskie i prawa pokrewne do Utworu konkursowego wraz z
oświadczeniami tych osób o ich zgodzie na udział w Konkursie na zasadach określonych w
Regulaminie oraz oświadczenie autora, iż przedstawiany utwór jest wolny od wad prawnych
i nie narusza praw osób trzecich i ich dóbr osobistych.
8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Utwory zgłoszone
do Konkursu jest wynikiem twórczości osoby biorącej udział w Konkursie i że prawa
autorskie do artykułu nie są niczym ograniczone.
9. Laureaci Konkursu udzielają Organizatorowi Konkursu niewyłącznej licencji do korzystania
z Utworu konkursowego w całości i we fragmentach w kraju w zakresie określonym w
umowie o udzielenie licencji, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
10. Odmowa podpisania

umowy, o której

mowa w

ust.
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jest

równoznaczna

z rezygnacją Autora z udziału w Konkursie.
11. Nagroda w Konkursie zostanie wydana po podpisaniu oraz doręczeniu do siedziby
Organizatora Konkursu umowy, o której mowa w § 6 ust. 9.
12. Organizator Konkursu zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych
Autora w szczególności do oznaczenia Utworu konkursowego jego nazwiskiem lub
pseudonimem.
§7
1. Autor Utworu zgłoszonego do Konkursu przenosi na Organizatora Konkursu własność
egzemplarzy doręczonych Utworów.
2. Organizator Konkursu nie odsyła Utworów biorących udział w konkursie.
3. Przesłane w Konkursie formularze zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do regulaminu) będą
oceniane pod względem formalnym i merytorycznym.
4. Ocena formalna polega na sprawdzeniu:
1) kompletności wniosku (formularz zgłoszeniowy, utwór konkursowy);
2) zgodności Utworu z tematyką i celami Konkursu;
3) czy formularz został złożony w terminie;
4) czy osoba/podmioty, o których mowa w § 5 zgłaszające Autora są uprawnieni do
udziału w konkursie;
5) czy Utwór został opublikowany w środkach masowego przekazu w terminie
określonym w § 2 ust. 3 i § 6, ust. 2 niniejszego regulaminu;
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6) czy Utwór dotyczy podmiotu ekonomii społecznej, mającego swoją siedzibę i
działającego na terenie województwa świętokrzyskiego i/lub inicjatywy/wydarzenia,
realizowanego

w

obszarze

ekonomii

społecznej

na

terenie

województwa

świętokrzyskiego;
7)

czy Utwór został opublikowany w mediach, obejmujących swym zasięgiem obszar
co

najmniej

jednej

gminy

z

terenu

województwa

świętokrzyskiego.

5. Po dokonaniu oceny formalnej, formularze, które łącznie spełniają wymienione w ust. 4
wymogi, poddawane są ocenie merytorycznej.
6. Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Kapitułę Konkursu poprzez szczegółową
analizę nadesłanych Utworów.
§8
1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu, powołaną przez Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego.
2. Kapituła Konkursu składa się z 5 osób.
3. Kapituła Konkursu może powoływać ekspertów do współudziału w jej pracach.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu/ogłoszenie na stronach UMWŚ o wyborze laureatów i wręczenie
nagród odbędzie w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej.
5. Za udział w pracach Kapituły Konkursu jej członkom oraz ewentualnie powołanym
ekspertom nie przysługuje wynagrodzenie, zwrot kosztów podróży oraz innych
potencjalnych kosztów.
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zakończenia Konkursu bez przyznania nagrody
w szczególności w przypadku, gdy Kapituła Konkursu uzna, że żadna ze zgłoszonych
Utworów nie spełnia kryteriów oceny przewidzianych w Regulaminie.
7. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego koordynuje prace Kapituły Konkursu oraz prowadzi sekretariat Konkursu
w szczególności: prowadzi działania związane
posiedzenia

Kapituły

Konkursu,

z

archiwizuje

organizacją
dokumenty

Konkursu,

obsługuje

dotyczące

Konkursu

i upowszechnia informacje o Konkursie.
8. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.).
§9
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Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Województwo Świętokrzyskie
z siedzibą w Kielcach , al. IX Wieków Kielc 3, 25-516, Kielce. tel: 41/342-15-30
fax: 41/344-52-65, e-mail: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - al. IX Wieków Kielc 3, 25-516, Kielce,
tel: 41/342-10-16, fax: 41/342-10-28, e-mail: iod@sejmik.kielce.pl,
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach: przyznania nagrody przez
Organizatora Konkursu
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);
2) w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym
(art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
3) w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie:
1) członkowie Kapituły Konkursu;
2) podmioty

dokonujące

oceny,

jak

również

podmioty

zaangażowane,

w szczególności w: proces audytu, ewaluacji i kontroli;
3) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
w jakich zostały pozyskane:
1) przez okres 5 lat liczonych od roku następnego po przyznaniu nagrody;
2) następnie przechowywane będą w sposób określony w Instrukcji kancelaryjnej,
o której mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów

akt oraz instrukcji

w sprawie organizacji

i

zakresu

działania archiwów

zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67).
7. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach zbioru, przysługuje:
1) prawo żądania dostępu do danych osobowych;
2) prawo do sprostowania swoich danych;
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3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: 00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2.
8. Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie
danych osobowych niezbędnych, w szczególności do:
1) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa
Unii lub prawa państwa członkowskiego;
2) celów archiwalnych w interesie publicznym.

9.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości
realizacji celów, dla których są gromadzone;

10. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
§10
1.

Regulamin Konkursu jest dostępny:
1) w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce, III
p. pok. 301,
2) na stronach internetowych www.swietokrzyskie.pro; www.es.umws.pl.

2.

Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie są rozstrzygane przez Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

3.

Regulamin oraz wszelkie zmiany w regulaminie, wchodzą w życie z dniem przyjęcia
uchwały przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

4.

Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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