Regulamin konkursu dla dziennikarzy pt. „Karbidka”
1. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu BHP w górnictwie, eksploatowania
kopalin z poszanowaniem wymogów środowiska oraz roli nadzoru górniczego w tym
zakresie.
2. W konkursie mogą uczestniczyć dziennikarze prasy, radia i telewizji regionalnych i
ogólnopolskich, a także redakcji portali internetowych, których artykuły, audycje lub
programy dotyczące bezpieczeństwa w górnictwie zostały rozpowszechnione w terminie od 1
stycznia do 31 grudnia 2015 r.
3. W edycji Konkursu za 2015 rok mogą brać udział wszyscy dziennikarze na zasadzie
dobrowolności.
4. Organizatorami Konkursu jest Wyższy Urząd Górniczy i Fundacja Bezpieczne Górnictwo
im. Wacława Cybulskiego, która działa przy WUG.
5. Laureaci zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu na podstawie nadesłanych publikacji
(własnych) lub złożonych osobiście do dnia 26 lutego 2016 roku.
6. Prace konkursowe należy przesyłać na adres: Gabinet Prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice. Z dopiskiem Konkurs „Karbidka”,
wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia do konkursu dla dziennikarzy „Karbidka”,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
7. Prace dziennikarskie będą oceniane na podstawie listy publikacji z podaniem daty i nazwy
programu, tytułu gazety lub czasopisma oraz kopii zgłaszanych do konkursu materiałów
(kserokopii lub na płytach: DVD, CD), do których należy dołączyć formularz zgłoszeniowy,
który jest częścią niniejszego Regulaminu.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłanych prac w wyniku
transportu.
9. Materiały nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.
10. Na podstawie oceny ilości i zawartości merytorycznej nadesłanych materiałów Kapituła
Konkursu przyzna cztery nagrody finansowe w wysokości 1600 zł (tysiąc sześćset) brutto.
11. Kapituła może dokonać innego podziału środków zaplanowanych na nagrody dla
laureatów konkursu dziennikarskiego.
12. Nagrody ufundowane zostaną przez Fundację Bezpieczne Górnictwo im. Prof. Wacława
Cybulskiego. Do nagród dołączone będą dyplomy i symboliczne „Karbidki”
13. Kapituła konkursu będzie pracowała w składzie: Prezes WUG, dyrektor Departamentu
Warunków Pracy, przedstawiciele Gabinetu Prezesa WUG i Zarządu Fundacji Bezpieczne
Górnictwo oraz Rzecznik Prasowy Prezesa WUG.
14. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 25 marca 2016 r.
15. Werdykt Kapituły Konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej WUG.
16. Laureaci otrzymają powiadomienia e-mailowe o terminie oraz miejscu oficjalnego
rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród.
17. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na rozpowszechnienie w ramach Konkursu
swojego imienia, nazwiska oraz wizerunku, co potwierdzają podpisem na formularzu
zgłoszeniowym (prace bez wypełnionego i podpisanego formularza nie będą oceniane).
18. Nagroda pieniężna - zostanie przesłana na wskazane w formie pisemnej przez Laureata
Konkursu numer rachunku bankowego. Przelew finansowy zostanie dokonany w ciągu 14 dni
od daty przekazania Organizatorom numeru rachunku bankowego przez Laureata.
19. Każdy z uczestników Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę, przewidzianą
niniejszym Regulaminem.
20. Prawo do otrzymania nagrody wygasa w przypadku braku odpowiedzi zwycięzcy na
korespondencję pocztową Organizatora w ciągu 10 dni roboczych od jej otrzymania lub nie
przekazania wypełnionego przez zwycięzcę „Oświadczenia do celów podatkowych”, którego

wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia wyników
Konkursu na stronie internetowej Organizatora.
21. Nagrody nie odebrane w wyżej wymienionym terminie zostają do dyspozycji
Organizatora.
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