Regulamin Konkursu na reportaż
„Kurs na Południe!”

§1
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu na reportaż pt. „Kurs na Południe!”, zwanego dalej
„Konkursem”, jest Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych z siedzibą w Krakowie, ul.
Dolnych Młynów 7/6, dalej jako „Organizator”.
2. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Młodzieżowe rady razem dla edukacji
globalnej”, współfinansowanego w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
3. Celem Konkursu jest zainteresowanie młodzieży szkolnej z 6 gmin woj.
małopolskiego i świętokrzyskiego (Gnojnik, Wielka Wieś, Ryglice,
Bałtów, Sadowie, Kunów) problemami rozwojowymi krajów Globalnego
Południa oraz zachęcenie do podejmowania działań na rzecz poprawy
sytuacji w tych krajach, w szczególności w zakresie odpowiedzialnych
zachowań konsumenckich.
4. Konkurs rozpoczyna się 25.06.2015. Termin nadsyłania prac to 24.11.2015 godz.
13:00.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 27.11.2015.
6. Prace konkursowe należy zamieszczać na portalu www.mlodzireorterzy.pl.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która ukończyła 13 rok życia i nie
przekroczyła 20 roku życia (14-19 lat) oraz mieszka lub uczy się na terenie jednej
z 6 gmin uczestniczących w projekcie: Gnojnik, Wielka Wieś, Ryglice, Bałtów,
Sadowie, Kunów.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się na portalu
www.mlodzireporterzy.pl i zamieszczenie na nim pracy konkursowej.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie w całości wszystkich
postanowień niniejszego Regulaminu oraz udzielenie zgody rodzica lub opiekuna
prawnego na udział w Konkursie Uczestnika, który nie ukończył 18 lat, poprzez
portal www.mlodzireporterzy.pl.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora
oraz osoby pozostające z Organizatorem w stałym stosunku zlecenia.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do
niego z przyczyn od niego niezależnych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub
danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych
skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§3
ZASADY KONKURSU
1. Reportaże powinny dotyczyć sytuacji krajów Globalnego Południa (krajów
rozwijających się – Afryki, Azji lub Ameryki Łacińskiej). Mogą one poruszać
zarówno problemy społeczne, gospodarcze jak i związane z ochroną środowiska.
Tematyką reportażu może być np.:
a. opis życia (sylwetka) wybranej osoby zamieszkującej dowolny kraj
rozwijający się, z którą autor/autorka ma kontakt, prezentujący między
innymi problemy, z jakimi stykają się mieszkańcy tego kraju;
b. opis działań podjętych przez miejscową młodzież na rzecz poprawy
jakości życia w krajach Globalnego Południa (np. relacja z
przeprowadzonej kampanii „Kupuj odpowiedzialnie”);
c. idea sprawiedliwego handlu (Fair Trade), odpowiedzialnych zakupów
oraz jej praktyczne wdrażanie w życie.
2. Kategorie konkursowe:
- reportaż literacki
Uczestnik przedstawia pracę konkursową w formie tekstu, którego długość
powinna wynosić nie mniej niż 1500 znaków ze spacjami i nie więcej niż 5000
znaków ze spacjami. Do reportażu literackiego można załączyć zdjęcia

(maksymalnie pięć sztuk, minimalna rozdzielczość: 1000 pikseli na dłuższym
boku), które będą dodatkowym atutem.
- reportaż multimedialny
Uczestnik przedstawia pracę konkursową w formie filmu lub prezentacji
multimedialnej, która może łączyć w sobie tekst, zdjęcia, animacje, filmy.
Reportaż multimedialny powinien mieć formę jednego pliku możliwego do
automatycznego odtworzenia (dopuszczalne formaty: AVI, MP4, WMV). Czas
odtwarzania materiału powinien być nie krótszy niż 1 minuta i nie dłuższy niż 5
minut. Plik należy zamieścić w serwisie YouTube.com.
3. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko reportaże napisane osobiście przez
Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa
osobiste i majątkowe, a także nie naruszające praw osób trzecich. Zgłaszane
reportaże nie mogą opisywać treści pornograficznych, opisujących sceny brutalne,
propagujące zachowania sprzeczne z prawem.
4. Uczestnik zgłasza reportaż poprzez portal www.mlodzireporterzy.pl.
Sposób zamieszczania:
a) Należy zarejestrować się na portalu www.mlodzireporterzy.pl

b) Następnie należy zalogować się na swój profil i wejść w niego, klikając na
niebieskie pole na górze strony, które pojawia się po zalogowaniu:

c) Po wejściu na swój profil należy dodać reportaż przez kliknięcie przycisku
„dodaj nowy reportaż” oraz wypełnienie odpowiednich rubryk i wgranie
reportażu.

d) Podczas zamieszczania reportażu należy zwrócić szczególną uwagę na trzy
kwestie:

a. wybór odpowiedniej kategorii z rozwijanej listy (Konkurs „Kurs na
Południe” – reportaż literacki” lub Konkurs „Kurs na Południe” –
reportaż multimedialny)

b. ustawienie statusu reportażu „do zatwierdzenia”,
c. reportaże multimedialne należy zamieścić najpierw na portalu
www.youtube.com, a następnie wstawić link do materiału w
odpowiednim okienku.

W razie problemów prosimy o kontakt: a.jarzebska@mila.org.pl
5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną ilość reportaży wpisujących
się w tematykę konkursu.
6. Warunkiem
udziału
w
Konkursie
jest
rejestracja
na
portalu
www.mlodzireporterzy.pl oraz podanie następujących danych:
a) tytuł dzieła,

b) imię i nazwisko Uczestnika konkursu - autora,
c) adres zamieszkania
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie
reportaży niespełniających kryteriów podanych w §3 punkt 2 oraz reportaży, które
w inny sposób naruszają niniejszy regulamin, w szczególności postanowienia
objęte §3 punkt 3.
8. Zgłoszenie reportażu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem
Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste
i majątkowe do nadesłanych treści i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za
naruszenie praw osób trzecich.
9. Reportaże spełniające kryteria opisane w niniejszym regulaminie zostaną
opublikowane w serwisie MŁODZI REPORTERZY www.mlodzireporterzy.pl
prowadzonym przez Organizatora.
§4
KRYTERIA KONKURSU
1. Prace konkursowe są oceniane przez:
- komisję konkursową powołaną przez Organizatora, złożoną z 4 członków,
- internautów głosujących na najciekawsze prace.
2. Głównym kryterium ocen dokonywanych przez komisję konkursową są:
- zawartość merytoryczna,
- zgodność z tematem konkursu,
- niebanalna interpretacja tematu,
- jakość tekstu (w tym poprawność językowa),
- jakość techniczna zdjęć i materiałów multimedialnych.
§5
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. Sposób wyłonienia zwycięzców
a. Komisja egzaminacyjna składająca się z reprezentantów Organizatora wyłoni
laureatów trzech pierwszych miejsc w dwóch kategoriach (reportaż literacki
oraz reportaż multimedialny) biorąc pod uwagę kryteria zapisane w §4 pkt 2.
b. Internauci głosują na reportaż wybrany przez siebie z dwóch kategorii
(reportaż literacki oraz reportaż multimedialny) poprzez klikanie zakładki

„lubię to” znajdującej się przy każdym z reportaży. Głosować można od
momentu opublikowania reportażu na portalu www.mlodzireporterzy.pl. O
wygranej decyduje największa ilość „polubień” zwycięskiego reportażu na
dzień 27.11.2015 o godz. 12:00.
2. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
- nagroda w kategorii reportaż literacki przyznana przez komisję konkursową:
- 1 miejsce - nagroda główna o wartości 200 zł
- 2 miejsce – nagroda o wartości 150 zł
- 3 miejsce – nagroda o wartości 100 zł
- nagroda w kategorii reportaż multimedialny przyznawana przez komisję
konkursową:
- 1 miejsce - nagroda główna o wartości 200 zł
- 2 miejsce – nagroda o wartości 150 zł
- 3 miejsce – nagroda o wartości 100 zł
- nagroda internautów o wartości 100 zł
3. Nagród w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent
pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące
nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
4. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby
trzecie.
§6
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD.
1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej
Konkursu w serwisie MŁODZI REPORTERZY (www.mlodzireporterzy.pl) oraz na
stronie www.mila.org.pl do 27.11.2015.
2. Wydanie nagród nastąpi niezwłocznie po podpisaniu protokołów odbioru oraz
podpisaniu umowy o przeniesieniu majątkowych praw autorskich na rzecz
Organizatora przez Laureata za zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§7
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie
oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz
prawa pokrewne do tekstów i zdjęć, że Uczestnik, wyraża zgodę na nieodpłatne
rozpowszechnianie jego tekstu w sposób określony w niniejszym Regulaminie
oraz zgodnie z Regulaminem serwisu MŁODZI REPORTERZY, a także, że
wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w tym Uczestnik,
wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób
określony w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z Regulaminem serwisu
MŁODZI REPORTERZY.
2. Uczestnik (jeżeli nie ukończył 18 roku życia – za zgodą rodzica lub opiekuna
prawnego) udziela Organizatorowi licencji na nadesłane prace konkursowe na
zasadach określonych w Regulaminie serwisu MŁODZI REPORTERZY. Wszystkie
postanowienia Regulaminu serwisu MŁODZI REPORTERZY dotyczące treści
publikowanych w serwisie znajdują zastosowanie do prac konkursowych.
Nadesłane prace konkursowe są uznawane za treści publikowane w serwisie
MŁODZI REPORTERZY w świetle postanowień Regulaminu tego serwisu.
3. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że nie będzie dochodzić od
Organizatora wynagrodzenia za korzystanie z tekstów zgodnie z niniejszym
Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie
tekstów na stronie internetowej.
4. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione
na zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od
Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym
Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć
na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie
będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw
osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się
wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.
5. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs
materiałów, które przechodzą na własność Organizatora z chwilą otrzymania
przez niego zgłoszenia do udziału w Konkursie.
6. Uczestnik zobowiązuje się, że w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie
przeniesie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do tekstów i fotografii na

wszystkich polach eksploatacji, na których udzielił uprzednio Organizatorowi
licencji, wskazanych w §3 Regulaminu serwisu MŁODZI REPORTERZY.
§8
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu
z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, Uczestnicy mogą zgłosić
reklamację na piśmie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia publikacji wyników
Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres
Organizatora z dopiskiem „REKLAMACJA KONKURS NA REPORTAŻ”.
2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora
w terminie 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje
i poinformuje pisemnie zgłaszającego reklamację Uczestnika o zajętym
stanowisku.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail Konkursu:
a.jarzebska@mila.org.pl. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Anna
Jarzębska, odpowiedzialna za organizację Konkursu przez Organizatora.
2. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego
wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu oraz jego rodzica lub opiekuna prawnego
będą przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie serwisu
MŁODZI REPORTERZY.

