Regulamin
Ogólnopolskiego Konkursu Na Reportaż
„IDĘ W MIASTO”

dla Uczniów Szkół Średnich
Organizator
1. Ogólnopolski Konkurs Na Reportaż IDĘ W MIASTO (zwany dalej: Konkurs),
organizowany jest przez Kutnowski Dom Kultury z siedzibą w Kutnie
przy ul. Żółkiewskiego 4 (zwany dalej: Organizator).
2. Konkurs odbywa się w ramach III edycji Festiwalu na Faktach organizowanego przez
Organizatora
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniowie szkół średnich z całej Polski.
Zasady konkursu
1. Do Konkursu należy nadsyłać reportaże pisemne związane z tematyką miejską.
2. Niedopuszczalne jest nadesłanie cudzego tekstu, czyli plagiatu własności
intelektualnej. Reportaż musi być napisany samodzielnie, a ewentualne zapożyczenia,
cudze artykuły, książki, odczyty i inne materiały, stanowiące integralną część pracy
konkursowej, muszą być wyraźnie oznaczone z podaniem twórcy i źródła
zapożyczenia. Wymaga tego ustawa o prawie autorskim.
3. Zgłoszenie do konkursu:
a) należy przesyłać na adres: festiwal.reportazu@kdk.net.pl
w terminie do 26 marca 2021 roku
b) powinno zawierać:
o reportaż pisemny, w formie elektronicznej (format pdf., strony ponumerowane,
czcionka 12, interlinia 1,5) nie przekraczający 7 stron maszynopisu.
o skan lub zdjęcie podpisanego formularza- Załącznik nr 1 do Regulaminu
Ogólnopolskiego Konkursu Na Reportaż „IDĘ W MIASTO” dla Uczniów
Szkół Średnich
c) jeśli uczeń pisze reportaż pod opieką nauczyciela wymagana jest także zgoda
nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela w celu realizacji
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Konkursu- Załącznik nr 2 do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Na Reportaż
„IDĘ W MIASTO” dla Uczniów Szkół Średnich ,
4. Nadesłany reportaż nie może brać równolegle udziału ani być wcześniej nagrodzony
w żadnym innym konkursie. Dotyczy to całego okresu trwania Konkursu, aż do
ogłoszenia oficjalnych, pełnych wyników.
5. Uczestnik, poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, zgadza się na nieodpłatną
publikację reportażu.
6. Dopuszcza się sytuacje, w których uczeń pisze reportaż bez opieki nauczyciela czy
instruktora, wówczas szczególnie istotne są dane autora i jego odpowiedzialność za
prawdziwość przedstawionych informacji.
7. Dopuszcza się sytuacje, w których jeden reportaż napisany został przez kilkoro
uczniów. W przypadku wejścia do finału, nagrodzeni będą musieli podzielić się
między sobą jedną nagrodą.
8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 10 maja 2021 roku, na stronie
Kutnowskiego Domu Kultury oraz na stronie FB Kutnowskiego Domu Kultury.
9. O wynikach Konkursu finaliści zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.
10. Teksty ocenia profesjonalne jury składające się ze znanych i cenionych dziennikarek
i reportażystek (Olga Gitkiewicz, Marta Madejska) oraz jednego pracownika
Kutnowskiego Domu Kultury (Ola Kołodziejek - sekretarz). Werdykt jury jest
ostateczny i niepodważalny.
11. Finaliści oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w celach
promocji idei Konkursu.
12. Bezpośredni kontakt z organizatorami Konkursu jest możliwy za pomocą poczty
elektronicznej pod adresem festiwal.reportazu@kdk.net.pl.
Nagrody
1. Pula nagród w Konkursie wynosi 2000 zł. O podziale nagrody zdecyduje jury.
W Konkursie przewidziane są także nagrody książkowe Nie ma możliwości zamiany
nagrody.
2. Przewidziana jest nagroda specjalna, którą otrzyma najlepszy reportaż o Kutnie.
3. Organizator poinformuje laureatów Konkursu o warunkach odbioru nagrody mailowo
na adres podany w zgłoszeniu.
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Ochrona danych osobowych
1. Podanie adresu e-mail przez uczestnika Konkursu (zwany dalej: Uczestnik) jest
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, jego niepodanie
uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Adres e-mail Uczestnika będzie
przetwarzany przez Organizatora w celu poinformowania Uczestnika o wynikach
Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie
w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji
uczestnika Konkursu oraz wydania nagród zwycięzcom – nie dłużej niż przez okres
przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość
ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia
danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy
o ochronie danych osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych
osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien
napisać na adres: sekretariat@kdk.net.pl (wystarczy użycie sformułowania „żądam
usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Kutnowski Dom Kultury”).
Postanowienia końcowe
1. Udział Uczestnika w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez niego oraz
jego opiekuna postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do Konkursu w sposób
niezgodny z regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami regulaminu, w tym
również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.
4. Wyniki Konkursu, w tym imiona i/lub nazwiska laureatów i nauczycieli mogą być
publikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilu w serwisie
Facebook.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
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