REGULAMIN KONKURSU na materiały dziennikarskie „Chcemy całej demokracji!”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs „Chcemy całej demokracji!” odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
Regulamin ten jest dostępny na stronie internetowej Przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla –
https://pl.boell.org.
2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.
3. Uczestnicy i uczestniczki Konkursu poprzez podpis na formularzu zgłoszeniowym, wyrażają zgodę na
rozpowszechnianie w ramach konkursu swojego imienia, nazwiska i własnego wizerunku oraz wyrażają
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2015, poz. 2135 ze zm.) w zakresie związanym z uczestnictwem w
konkursie.
II. MISJA KONKURSU Misją konkursu jest popularyzowanie rzetelnej wiedzy na temat udziału kobiet w
życiu politycznym i roli kobiet we wzmacnianiu demokracji.
III. CEL KONKURSU Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat korzyści płynących z udziału
kobiet w polityce i procesach decyzyjnych.
IV. WARUNKI KONKURSU
1. W konkursie mogą uczestniczyć dziennikarze i dziennikarki prasy, radia, telewizji, a także redakcji
portali internetowych, którzy nadeślą projekt materiału dziennikarskiego.
2. Do konkursu można zgłaszać projekty następujących materiałów: telewizyjnych, radiowych,
prasowych, których publikacja nastąpi w mediach tradycyjnych lub w internecie.
3. Projekty muszą być przygotowane w języku polskim.
4. Każda z osób może zgłosić maksymalnie 3 projekty.
5. Projekty można zgłaszać do 30 października 2021 r. na formularzu, który stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu.
6. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres: pl-info@pl.boell.org z dopiskiem „KONKURS”.
7. Prace konkursowe złożone po terminie wskazanym w dziale IV pkt 6 Regulaminu nie będą
rozpatrywane.
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż uczestnik lub uczestniczka jest autorem
nadesłanego projektu, a jego treść nie narusza praw autorskich osób trzecich.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich, w szczególności
wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przez uczestnika lub
uczestniczkę Konkursu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek
roszczeń przez osoby trzecie, pełną odpowiedzialność cywilnoprawną wobec tych osób ponosi
wyłącznie uczestnik lub uczestniczka Konkursu.
V. ZASADY KONKURSU
1. W pierwszym etapie zostanie dokonana ocena zgłoszeń pod względem formalnym, tj. zgodności
przedłożonych prac z niniejszym regulaminem (m. in.: termin dostarczenia formularza zgłoszeniowego,
zgodność nadesłanego projektu z tematem konkursu).
2. Zgłoszenia spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie Jury w składzie Joanna Maria
Stolarek, dyrektorka Przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla, Lidia Dąbrowska, kierowniczka
działu PR Przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla i Katarzyna Pabijanek, kierowniczka programu
Prawa Człowieka i Demokracja w Przedstawicielstwie Fundacji im. Heinricha Bölla.
3. Jury oceni zgłoszenia na podstawie następujących kryteriów: opis projektu i plan jego realizacji (40
punktów), zgodność projektu z tematem (20 punktów), miejsce planowanej publikacji (10 punktów),
innowacyjne podejście zarówno w formie jak i w treści planowanej pracy (10 punktów).

VI. NAGRODY
1. Jury wyłoni pięć najlepszych projektów. Organizator Konkursu podpisze z autorami i autorkami
najlepszych projektów umowę o dzieło w wysokości 8,000 PLN brutto, obejmującą napisanie i publikację
materiału dziennikarskiego do 15 grudnia 2021 r. Materiał musi zawierać informację, że powstał w
ramach konkursu dziennikarskiego zorganizowanego przez Fundację im. Heinricha Bölla.
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż w dniu 15 listopada 2021 r.
3. Werdykt konkursu zostanie również ogłoszony na stronie internetowej organizatora:
https://pl.boell.org
4. Materiały opracowane na podstawie nagrodzonych projektów zostaną objęte licencją Creative
Commons CC-BY-NC-ND 4.0 i opublikowane na stronie organizatora: https://pl.boell.org
5. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie od niej.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorem Konkursu jest Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla.
2. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzygnięć dokonuje
Organizator.
3. Organizator zastrzega, że decyzja Jury, co do wyboru nagrodzonych prac, jest ostateczna i nie podlega
zaskarżeniu.
4. Pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres: pl-info@pl.boell.org

