
 

Regulamin konkursu na reportaż 
„Radzyńska Kraina Serdeczności: miejsca, ludzie, wydarzenia” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizator  

Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim. 
Adres Organizatora: 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1, e-mail: spoleczny@pra.pl 
Oficjalne strony internetowe: www.powiatradzynski.pl oraz krainaserdecznosci.pl 

2. Cel konkursu  
Celem Konkursu jest popularyzacja: 

a. Radzyńskiej Krainy Serdeczności jako miejsca atrakcyjnego dla turysty 
indywidualnego, rodzinnego lub grupowego zainteresowanego krajoznawstwem, 
uprawiającego zwłaszcza turystykę kulturową lub przyrodniczą  

b. reportażu jako formy wypowiedzi.  
3. Czas trwania konkursu  

Konkurs trwa w okresie od 01 kwietnia do 31 października 2014 roku.  
Etap I- do 25. kwietnia nabór uczestników konkursu, etap II – 14 maja – warsztaty 
reportażu, etap III – do 3 października (wybór tematu, gromadzenie materiałów i 
realizacja reportażu), etap IV – ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu. 

4. Przedmiot konkursu  
Przedmiotem konkursu jest zrealizowany przez zakwalifikowanych uczestników reportaż 
tekstowy, zgodny z niniejszym regulaminem.  
Zaprezentowane fakty, wydarzenia, postacie i wątki muszą spełniać warunek 
autentyczności. Ich prezentacja winna zostać poprzedzona samodzielnym, rzetelnym  
opracowaniem tematu (rozmowy i wywiady z bohaterami reportażu, poszukiwanie źródeł 
historycznych wydarzeń).  
Oceniane będą: styl wypowiedzi, atrakcyjność tematu, rzetelność opracowania. 

5. Jury konkursowe i  nagrody 
O składzie Jury, nagrodach oraz terminie i trybie ich wręczenia Organizator poinformuje w 
komunikacie na swoich stronach internetowych a także prześle  informację do szkół, 
których uczniowie uczestniczą w konkursie.  

6. Promocja 
Powiat Radzyński ma prawo do prezentacji prac konkursowych (całość lub fragmenty) w 
mediach (Internet, prasa, radio) w celach promocyjnych powiatu radzyńskiego i jego 
turystycznej marki - Radzyńskiej Krainy Serdeczności. 
 

II. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG 
1. Uczestnicy 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie pierwszych lub drugich klas gimnazjów z terenu 
Powiatu Radzyńskiego. Uczestników do etapu powiatowego - nie więcej niż trzy osoby z 
jednej szkoły – zgłaszają szkoły. 

2. Zgłoszenie uczestnika  
Uczestników zgłaszają dyrektorzy szkół lub opiekunowie uczestników (nauczyciele 
prowadzący). Czytelnie wypełniony formularz zgłoszenia uczestnika – „Karta Zgłoszenia 
do konkursu”, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu (do pobrania ze 
strony internetowej Organizatora) - należy przesłać na adres Organizatora pocztą 
tradycyjną (decyduje data wpływu) lub pocztą mailową (załącznik - zeskanowany 
wypełniony formularz zgłoszenia zapisany w pliku pdf ) w terminie do 25 kwietnia 2014 r. 

http://www.powiatradzynski.pl/


3. Warsztaty reportażu  
Dla zgłoszonych przez szkoły uczniów i ich  nauczycieli-opiekunów będą zorganizowane 
bezpłatne warsztaty reportażu w dniu 14 maja 2014 r.  

4. Etap powiatowy Konkursu 
W etapie powiatowym konkursu udział może wziąć jedynie uczestnik warsztatów, który 
samodzielnie napisze pracę konkursową - reportaż i dostarczy go do Organizatora. 

5. Wymogi formalne prac 
Do oceny zostaną zakwalifikowane reportaże o objętości od 2 do 3 znormalizowanych 
stron (1 strona - 1800 znaków ze spacjami), czyli od 3600 do 5400 znaków ze spacjami. 
Tekst należy złożyć czcionką z rodziny Times New Roman wielkości 13 punktów i 
zastosować podwójną interlinię, marginesy 2,5 cm.  
Reportaż należy zapisać do pliku w formacie PDF pod nazwą (bez polskich znaków): 
Godło_Autora_Reportażu.pdf  
Prace o tematyce lub formie niezgodnej z regulaminem konkursu nie będą oceniane.  

6. Termin i sposób dostarczenia prac konkursowych 
Reportaż w postaci pliku pdf (patrz punkt II.5 Regulaminu) wraz z plikiem tekstowym 
zapisanym pod nazwą Godło_Autora_Reportażu.txt zawierającym dane: imię i nazwisko 
autora reportażu, klasa i szkoła do której uczęszcza, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, 
należy dostarczyć pocztą mailową na adres Organizatora: spoleczny@pra.pl do dnia 3 
października 2014 r.  
Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych prac. 

7. Laureaci i nagrody 
Spośród zgłoszonych prac, Jury, składające się z osób wskazanych przez Organizatora, 
dokona wyboru Laureatów i przyzna nagrody rzeczowe za trzy najlepsze reportaże oraz 
trzy wyróżnienia.  
Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora oraz w 
Radzyńskim Magazynie Społeczno-Kulturalnym „GROT”. 
Nauczyciele - opiekunowie Laureatów Konkursu otrzymają upominki.  

 
Regulamin jest dostępny do wglądu dla uczestników konkursu w Starostwie Powiatowym w 
Radzyniu Podlaskim oraz w internecie pod adresami wskazanymi w punkcie I. 1. niniejszego 
Regulaminu. 

mailto:spoleczny@pra.pl

