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REGULAMIN
WOJEWODZKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO _ ROSATT 2019
,rROSpoznanie w kulturze"

IORGANIZA'IOR
)t-6dzki Dqm l(ultury, ul. Traugutta 18, 90-113 N-6dL

CELE KONI(URSU
o po0ularyzacjawydarzenkulturalnych w regionie
o promowante udziaLu w zyciu kulturalnym regionu
o uwrazliwianie na kulturg i slowo pisane/m6wione iloraz specyfikg nowych medi6w

' promowanie odpowiedzialnego wypowiadania siq na temat kultury, umiejgtnoSci
forlnulowania mySli i s4d6w

o prdmowanie nowych form wypowiedzi na temat kultury (wideoblogi i wideorecenzje)
o prQmowanie ,,Kalejdoskopu" i portalu e-Kalejdoskop.pl jako 2r6del rzetelnych tresci

po$wi<;conych kulturze

TERMIN I MIEJSCE ROZSTRZYGNI4CIA KONKURSU
Wrzesieri-puldziernik2)l9 r.,tr 6dzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-Il3 t 6dL

IKATEGORI]E KONKURSOWE
llrace ocerliane bgd4 w dw6ch kategoriach dziennikarskich:

o tekst
o wideoblog/wideorecenzja/wtdeoesej

WARUNKI iT,Gtr OSZENIA I UCZESTNICTWA
1, Wojew6dzki konkurs dziennikarski - ROSArt20Ig,,ROSpoznanie w kulturze"

skierowany jest do mLodzre?y i doroslych w wieku 14-25lat z wojew6dztwal6dzkiego -
uczestnik6w wydarzeri kulturalnych. PodstawEwziEc\audzialu w konkursie jest
napis{nie tekstu dotyczEcego wydarzenia kulturalnego w wojew6dztwie l6dzkim
(rec eqzj i, rel acj i, wywiadu itp. ) lub przygotow anie I pr ow adzenie
wideolblo 

19 a/wi deore cenzj i/wideo e s eju doty czEcych kultury re gionu 16 dzkie go lub
o96lnopo lskiej.
2. W4runkiem uczestnictwa jest poprawne i czylelne wypelnienie karty zgtroszenia.

3, Teksty lub zjelw zg).oszenianalezy przeslac e-
mailern nil ]odz. 019 r. Jako temat narezy
wpisa6: V/ RS D ROSATT 2019.
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Kazdy uczestnik mo2e zgNosic na konkurs dwa teksty lub dwa wideoblogi/wideorecenzje
/wideoeseje, kt6rych jest jedynym autorem i do kt6rych ma pelne pru*u. pruce autorstwa
dw6ch lub wigcej os6b nie bgd4 oceniane w konkurr;ie.
Na konkrrrs mozna zglaszadjedynie teksty wczeSniej niepublikowane i menagradzane. W
plzypiadku II kategorii (formy wideo), mog4 to byd juz prace publikowane i u-dostgpniane
w Intbrnecie.
Tekst po"rrinien mied objgtoSi 3000-6000 znak6w zo spacjami, nagranie - trwa6 od2 do 6
mrnut.
Orgarlrizator nie bierze odpowiedzialnoSci zananrszonie praw autorskich przezuczestnika
konkrLrrsu. O dpowiedzialno Sd ta spoczywa na uczestrniku.
Autol pracy konkursowej zgadza sig na nieodplatne wykorzystanie przez organizatora
nadeslanego tekstu/wideobloga/wideorecenzji/wideoeseje do cel6w promocljnych,
wydalvniczych i innych dzialan zgodnych z dzialalnosci4 organi zatira.
Orga+izator nie zwraca nadeslanych prac.

KRYTERIA OCENY
W konkursie ,cbowi4zuj4 nastgpuj4ce kryteria ocen:

o samodzielnoSi,
o tw6rcza i kreatywna interpretacjaircalizacja podjgtego tematu,
o poprawnoSi jgzykowa i stylistyczna,
o bogactwo jgzyka,

zgodnosi z wymogami formalnymi (opisanymi w punkcie WARIINKI
ZGLOSZENIA I UCZE S TNICTWA).

.IURY i NAGRODY
1' Prace :zostanqocenione ptzezpowolan4 ptzezotganrzatorakomisjg, ktoraprzyzna

nagrocly w obu kategoriach (w sumie trzy nagrod.,y).
2. Z 4ale:Znoici od jakoSci nadeslanych prac, komisjra ma prawo do przyznania dw6ch

nagr6d w kategorii tekst i jednej w kategorii wideoblog/wideoreCenzja/wideoesej lub
odwrotnie:jednej nagrody w kategorii tekst i dw(rch w kategorii
Wideo blo g/wideorecenzj a/wideoesej .

Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagr6d,
Werdykt komisji jest ostateczny.
Otganizator zastrzega sobie mozliwoSd publikacji wybranych nagrodzonych prac na
sworcfi stronach rnternetow ch - www.e-kalejdoskop.pl, www.ldk.lodz.pl i/lub w
ma,gazynre,,Kalejdoskop" i w mediach spolecznosciowych zwiqzanychi pismem,

IUWAGI KOI\COWE
1. UdZiaN w konkursie jest r6wnoznaczny zwrazemem zgody naprzetwarzanie przez

ot$ani"zatota danych osobowych napotrzeby konliursu oruz zgodqna wykorzystanie
wizerunku uczestnik6w na potrzeby promocji wyrlarzenia.

2. Dla bior4cychudzial w konkursie os6b niepelnole,tnich wymagana jest zgod,ai podpis
lodzicriw lub opiekun6w prawnych, kt6re na

3. UdZial w konkursie jest bezplatny, dobrowol
4. Niozastosowanie sig do kt6regoS z punkt6w
5. Karta z:.gloszema i regulamin znajduj1sig na
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