
NAGRODY DZIENNIKARSKIE
WIELKOPOLSKIEGO i LUBUSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY POLSKICH 2023 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODY DZIENNIKARSKIE 

I. Postanowienia ogólne 

 1. Konkurs o Nagrody Dziennikarskie Wielkopolskiego i Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich, zwany dalej „Konkursem”, rozgrywany jest w 4 (czterech) kategoriach: 

Nagroda Główna WO SDP 

Nagroda Virtuti Civili 

Nagroda im. Wojciecha Dolaty 

Nagroda dla Młodych Dziennikarzy im. Wojciecha Cieślewicza 

 2. Organizatorem Konkursu jest Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
zwany dalej „Organizatorem”. 

II. O Konkursie 

 1. Nagroda Główna WO i LO SDP zostanie przyznana za najciekawszy, najbardziej 
wartościowy materiał dziennikarski, poruszający najbardziej aktualne i najistotniejsze problemy 
społeczne i polityczne. 

 2. Nagroda Virtuti Civili zostanie przyznana za szczególną odwagę dziennikarza 
w podejmowaniu i realizacji trudnych oraz społecznie ważnych tematów. 

 3.    Nagroda  im. Wojciecha Dolaty zostanie przyznana osobie, której dziennikarstwo 
wyróżnia się szczególną rzetelnością i fachowością. 

 4. Nagroda dla Młodych Dziennikarzy zostanie przyznana autorom poniżej 35 roku życia. 

 5. W konkursie w w/w kategoriach mogą brać udział dziennikarze prasowi, radiowi, 
telewizyjni, internetowi, którzy są związani zawodowo z Wielkopolską i/lub Województwem 
Lubuskim lub publikują materiały dziennikarskie na tematy związane z Wielkopolską. 

 6. Kandydaci do nagród w Konkursie WO i LO SDP mogą zgłaszać się sami, mogą być 
zgłaszani przez redakcje, przez dziennikarzy - członków WO i LO SDP oraz instytucje i organizacje 
za zgodą i wiedzą zgłaszanego dziennikarza. 

 7. Praca może być przesłana na konkurs do rywalizacji w konkretnej kategorii. W przypadku 
braku informacji o kategorii decyzję o jej przypisaniu podejmuje Jury. 

III. Zgłoszenia 

 1. Zgłoszenia elektroniczne dziennikarzy należy przesłać pocztą na adres: 
konkurs@wielkopolska.sdp.pl 

Strona  z                  1 4

mailto:konkurs@wielkopolska.sdp.pl


NAGRODY DZIENNIKARSKIE
WIELKOPOLSKIEGO i LUBUSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY POLSKICH 2023 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

  

 2. Zgłoszenie do Konkursu WO i LO SDP powinno zawierać: 
  
• wypełnioną i własnoręcznie podpisaną Kartę Zgłoszenia do Konkursu (wzór do pobrania na 

stronie wielkopolska.sdp.pl) 
• kopię zgłaszanego materiału w pliku pdf (kopia opublikowanej wersji artykułu z prasy 

drukowanej czy Internetu) 
• materiały radiowe i telewizyjne należy przesłać w postaci linku do audycji opublikowanych 

i dostępnych w Internecie lub pliku MP3 i MP4 (lub innego)  do pobrania (przez wetransfer.com) 
  
 3. Jedna osoba na Konkurs może nadesłać maksymalnie trzy materiały (teksty audycje 
radiowe lub telewizyjne), które zostały opublikowane/nadane w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 
31 grudnia 2022 roku. 

 4. Jeżeli zgłoszony materiał zrealizowany został we współpracy, należy dołączyć 
oświadczenie - zgodę na udział w konkursie osoby współpracującej. 

 5. Nadesłane zgłoszenia są własnością organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi.  

IV. O nagrodach 

 1. W każdej kategorii przewidziana jest nagroda pieniężna oraz nagrody rzeczowe. 
  
 2. Nagrody pieniężne zostaną przekazane zwycięzcom nie później niż miesiąc po 
uroczystym ogłoszeniu wyników Konkursu. Przekazanie nagrody nastąpi przelewem bankowym 
na konta zwycięzców, których numery zostaną dostarczone organizatorowi nie później niż tydzień 
po ogłoszeniu wyników Konkursu. 
  
 3. Jury może oprócz Nagrody Głównej przyznać także wyróżnienia we wszystkich 
kategoriach. Liczba tych wyróżnień jest uzależniona od decyzji Jury. 
  
 4. Obowiązek opłacenia podatku od przyznanej nagrody oraz uregulowanie innych 
obowiązków publiczno-prawnych związanych z otrzymaniem nagrody spoczywa na 
Organizatorze Konkursu. Wygrana zostanie pomniejszona o należny podatek. 
  
 5. Nagrodzony w każdym czasie zwróci organizatorowi wartość nagrody wraz 
z ustawowymi odsetkami w przypadku stwierdzenia podania nieprawdziwych danych w karcie 
zgłoszenia do Konkursu lub stwierdzenia, że praca zgłoszona do Konkursu była w całości 
lub części plagiatem. 

V. Terminy 

 1. Zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć w sposób wskazany w niniejszym regulaminie 
Konkursu do 30 kwietnia 2023 r. 

Strona  z                  2 4

https://wielkopolska.sdp.pl


NAGRODY DZIENNIKARSKIE
WIELKOPOLSKIEGO i LUBUSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY POLSKICH 2023 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

VI. Jury i Sekretarz Konkursu 

 1. Jury powołuje Zarząd Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
spośród osób znających środowisko dziennikarskie oraz specyfikę pracy dziennikarzy. Członkowie 
Jury swoją osobą, dotychczasowym dorobkiem zawodowym oraz postawą życiową powinni 
gwarantować niezależność podejmowanych decyzji. 
  
 2. Jury w swoich pracach jest bezstronne i kieruje się wyłącznie postanowieniami 
regulaminu konkursu oraz przesłankami merytorycznymi. 
  
 3. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach większością głosów. Przy równej liczbie 
głosów decyduje głos Przewodniczącego. Głosowanie nad podjęciem określonej decyzji przez jury 
przebiega jawnie oraz w ten sposób, że poszczególni członkowie głosują „za”, „przeciw” lub 
wstrzymują się od głosu. 
  
 4. Przewodniczącym Jury jest Prezes Wielkopolskiego Oddziału SDP. 
  
 5. Posiedzenia Jury zwołuje Przewodniczący Jury. 
  
 6. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają procedurom odwoławczym. Jury nie ma 
obowiązku uzasadniania podjętych decyzji. 
  
 7. Członkowie Jury zobowiązani są do zachowania poufności dotyczącej przebiegu obrad 
oraz głosowań. Wyniki Konkursu stają się jawne dopiero w chwili ich uroczystego, oficjalnego 
ogłoszenia. 
  
 8. Jury otrzymuje materiały do pracy od Sekretarza Konkursu. 
  
 9. Sekretarz Konkursu jest powoływany przez Organizatora. 
  
 10. Zadaniem Sekretarza Konkursu jest sprawdzenie zgłoszonych kandydatów i prac 
konkursowych pod względem formalnej zgodności z regulaminem konkursu oraz przekazanie 
poprawnych formalnie zgłoszeń do Jury wraz ze sprawozdaniem z pracy sekretarza. Adres 
mailowy sekretarza Konkursu: konkurs@wielkopolska.sdp.pl 
  
 11. W sprawozdaniu z pracy Sekretarza Konkursu muszą się znaleźć następujące 
informacje: 
• oznaczenie ogólnej liczby zgłoszeń nadesłanych na Konkurs 
• oznaczenie liczby zgłoszeń spełniających wymagania regulaminu Konkursu 
• oznaczenie liczby zgłoszeń niespełniających wymagań regulaminu Konkursu 
• uzasadnienie decyzji dotyczących odrzuconych zgłoszeń 

VII. Postanowienia końcowe 
  
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego opublikowania nagrodzonych 
i wyróżnionych w  Konkursie prac dziennikarskich. 
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 2. Wszelkie konflikty związane z pracą Jury, Sekretarza Konkursu oraz z przebiegiem 
Konkursu rozstrzyga Zarząd Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. 
  
 3. W sprawach spornych, gdzie stroną jest Organizator, Wielkopolski Oddział 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich deklaruje dążenie do rozstrzygnięć polubownych. Gdyby 
jednak nie było to możliwe, sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla 
siedziby Organizatora. 
  
 4. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretowania postanowień 
regulaminu Konkursu. 
  
 5. Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zastrzega sobie możliwość 
odwołania Konkursu w każdej chwili i nieprzyznania nagród bez podania przyczyn.
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