
Konkurs otwarty na reportaż pod hasłem przewodnim „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona 

Środowiska w Górnictwie” 

Regulamin 

Organizatorzy: 

 Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach 

 Fundacja „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego”  

Konkurs ma charakter otwarty dla dziennikarzy wszystkich mediów, a także studentów 

dziennikarstwa. 

 

Warunki udziału Konkursie. 

 Uczestnicy konkursu przedstawią teksty spełniające wymogi reportażu jako gatunku. 

 Do konkursu przyjmujemy wyłącznie reportaże wcześniej niepublikowane. 

 Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę. 

 Praca nie może przekraczać 10 stron tekstu znormalizowanego (1800 znaków na jednej 

stronie). Reportaż powinien być dostarczony w formie wydruku komputerowego w trzech 

egzemplarzach i równolegle na nośniku CD/DVD. 

 Nadesłany tekst reportażu powinien być uzupełniony minimum 3 zdjęciami przesłanymi w 

rozdzielczości 300 dpi, w pliku jpg. 

 Prace należy dostarczać, bądź przesyłać pocztą, na adres:  

Wyższy Urząd Górniczy - Redakcja Miesięcznika Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona 

Środowiska w Górnictwie 

ul. Poniatowskiego 31 

40-055 Katowice 

z dopiskiem: Konkurs na reportaż 

 Do reportażu opatrzonego godłem należy dołączyć zaklejoną, oznaczoną tym samym godłem 

kopertę, zawierającą dane Autora, jego dokładny adres, nr telefonu lub adres e-mail. 

 Do pracy konkursowej obowiązkowo dołączyć wypełniony załącznik – oświadczenie uczestnika 

konkursu. 

 Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania w prasie, Internecie i innych 

publikatorach nagrodzonych i wyróżnionych reportaży. 

 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że utwór oraz 

zdjęcia są wynikiem twórczości osoby biorącej w nim udział i że prawa autorskie do utworu 

oraz zdjęć nie są niczym ograniczone. 



 Każdy z Autorów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych danych 

osobowych dla celów konkursowych i promocyjnych, stanowiące integralną część Regulaminu. 

 Przystępując do konkursu każdy z Autorów oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i 

akceptuje jego postanowienia. 

 

Termin 

 Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 25 marca 2018 r. 

 O dacie złożenia reportażu decydować będzie data stempla pocztowego. 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 6 kwietnia 2018 r. na stronie internetowej Wyższego 

Urzędu Górniczego, a nagrodzeni Laureaci zostaną powiadomieni osobiście przez 

Organizatora. 

 Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w terminie wskazanym przez Organizatora w 

osobnej informacji. 

Nagrody 

 Kapituła konkursu wyłoni trzech zwycięzców, którym przyzna nagrody pieniężne w wysokości 

I miejsce – 1500 zł 

II miejsce – 1000 zł 

III miejsce 500zł  

  Organizator konkursu zastrzega sobie również prawo do przyznania wyróżnień. 

Postanowienia końcowe 

 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie konkursu. 

 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodzin Organizatora konkursu. 

Kontakt do Organizatorów: 

Wyższy Urząd Górniczy - Redakcja Miesięcznika Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w 

Górnictwie, tel: 32 736 17 72 

 

 

 


