DZIENNIKARZ ROKU 2017

REGULAMIN KONKURSU
DZIENNIKARSKIEGO
„DZIENNIKARZ ROKU”
Głównym organizatorem Konkursu
Dziennikarskiego jest Zarząd
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP „Pomorze
Zachodnie”. Współorganizatorem jest
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich w Szczecinie.
Przyznawane w nim będą następujące
nagrody:
1. Nagroda dla Dziennikarza Roku,
2. Nagroda Specjalna im. Red.
Bogdana Czubasiewicza,
3. Nagroda Dziennikarzy,
4. Nagroda Debiut Roku,
5. Nagroda Super Kaczka.
Konkurs będzie realizowany zgodnie
z regulaminem zatwierdzonym przez
Zarząd SDRP „Pomorze Zachodnie”.
Art. 1. NAGRODA DZIENNIKARZ ROKU
2017
1. Tytuł DZIENNIKARZ ROKU jest
najwyższym wyróżnieniem
przyznawanym w konkursie.
Nagrodę może otrzymać wyłącznie
osoba, wykonująca zawód
dziennikarza.
2. Do nagrody DZIENNIKARZ ROKU
kandydują dziennikarze, którzy
w 2017 roku wykazali się
profesjonalizmem, byli autorami
wyróżniających się publikacji,
przestrzegali etycznych kanonów
zawodu.
3. Kandydatów do tytułu DZIENNIKARZ
ROKU 2017 zgłaszają
zachodniopomorskie media spośród
dziennikarzy własnych

i dziennikarzy innych mediów, w tym
mediów internetowych
i dziennikarstwa obywatelskiego.
Zgłaszający dołącza do karty
zgłoszenia płytę CD
z udokumentowanym dorobkiem
kandydata.
4. Każda redakcja ma prawo zgłosić 3
dziennikarzy, przy czym tylko jeden
z nich może należeć do jej zespołu
redakcyjnego.
5. Kandydatów mogą zgłosić również
stowarzyszenia dziennikarzy,
stowarzyszenia twórcze działające
na terenie woj.
zachodniopomorskiego. Każda
organizacja ma prawo zgłosić po
jednym kandydacie.
6. Nazwiska kandydatów wpisywane są
na karty zgłoszeniowe, dostarczone
przez organizatora konkursu
– załącznik 1a.
7. Uzasadnienie wyboru danego
kandydata opisywane jest na karcie
zgłoszeniowej (prosimy dołączyć
zdjęcie i dane kandydata - email,
tel.) – załącznik 1b.
8. Weryfikacją kandydatów zajmuje się
Kapituła Konkursu powołana przez
zarządy obu stowarzyszeń
dziennikarskich. W skład Kapituły
wchodzi 7 członków
– przedstawicieli mediów
zachodniopomorskich, stowarzyszeń
twórczych i stowarzyszeń
organizujących konkurs.
9. O nominacji do tytułu DZIENNIKARZ
ROKU, z grona osób zgłoszonych,
decyduje Kapituła Konkursu.
10. Wybór laureata, zdobywcy tytułu
DZIENNIKARZ ROKU 2017, następuje
podczas posiedzenia Kapituły
w głosowaniu jawnym. Każdemu
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z członków Kapituły przysługuje
jeden głos.
11. Zdobywca tytułu DZIENNIKARZ
ROKU 2017 otrzyma statuetkę Złotej
Kaczki, certyfikat oraz nagrodę
pieniężną lub rzeczową,
przyznawaną przez głównego
organizatora.
12. Kapituła Konkursu, w wyniku
dyskusji i głosowania jawnego, może
odstąpić od przyznania nagrody.
Art. 2. NAGRODA SPECJALNA IM. RED.
BOGDANA CZUBASIEWICZA
1. NAGRODA SPECJALNA jest
przyznawana dziennikarzom, którzy
w sposób szczególny propagują
tematykę gospodarki morskiej
i dziedzin z nią powiązanych,
przypominają o morskości Szczecina
i naszego regionu oraz
z dziennikarską pasją ukazują pracę
ludzi związanych z gospodarką
morską, Odrą, Bałtykiem,
żeglarstwem śródlądowym itd.
2. Kandydatów do nagrody zgłaszają
redakcje, stowarzyszenia twórcze
i organizacje społecznogospodarcze, działające
w Zachodniopomorskiem.
3. Nagrodę może otrzymać jedna
osoba, grupa osób lub firma.
4. Nazwiska kandydatów wpisywane są
na karty zgłoszeniowe, dostarczone
przez organizatora konkursu
– załącznik 2a.
5. Uzasadnienie wyboru danego
kandydata opisywane jest na karcie
zgłoszeniowej – załącznik 2b.
6. Laureat NAGRODY SPECJALNEJ
zostaje wybrany przez Kapitułę
Konkursu w głosowaniu jawnym.

7. Kapituła może odstąpić od
przyznania nagrody i zdecydować
o przyznaniu wyróżnienia.
8. Zdobywca NAGRODY SPECJALNEJ
otrzyma statuetkę Srebrnej Kaczki,
certyfikat oraz nagrodę pieniężną
lub rzeczową, ufundowaną przez
sponsora.
Art. 3. NAGRODA DZIENNIKARZY
1. Nagroda przyznawana jest dla osoby
(również dla dziennikarza),
społecznej organizacji pozarządowej
lub firmy, wyróżniającej się w swojej
działalności i przyczyniającej się do
promocji województwa
zachodniopomorskiego
i Szczecina lub szczególnego
wydarzenia społeczno-kulturalnego,
które zdobyło rozgłos i uznanie.
2. Kandydatów do nagrody zgłaszają
zachodniopomorskie media
i stowarzyszenia dziennikarzy. Każdy
zgłaszający proponuje jednego
kandydata. Laureat zostaje
wyłoniony przez Kapitułę Konkursu
w wyniku dyskusji i głosowania
jawnego.
3. Nazwiska kandydatów wpisywane są
na karty zgłoszeniowe, dostarczone
przez organizatora konkursu
– załącznik 3a.
4. Uzasadnienie wyboru danego
kandydata opisywane jest na karcie
zgłoszeniowej – załącznik 3b.
5. Zdobywca NAGRODY DZIENNIKARZY
otrzymuje statuetkę Srebrnej Kaczki
i certyfikat.
Art. 4. NAGRODA DEBIUT ROKU
1. Nagroda jest przyznawana przez
Kapitułę Konkursu dziennikarzowi,
debiutującemu na
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2.

3.

4.

5.

zachodniopomorskim rynku
medialnym, który legitymuje się
minimum rocznym stażem
dziennikarskim. Kandydat powinien
wyróżniać się: dziennikarską
dociekliwością, świeżością
spojrzenia, rzetelnością
w gromadzeniu materiału,
kreatywnością i pomysłową formą
przekazu treści.
Kandydatów do nagrody zgłaszają
zachodniopomorskie media
i stowarzyszenia dziennikarzy.
Laureat zostaje wyłoniony przez
Kapitułę Konkursu w wyniku dyskusji
i głosowania jawnego. Kapituła
może odstąpić od przyznania
nagrody, zdecydować
o przyznaniu wyróżnienia lub
w ogóle zrezygnować
z wyróżnienia.
Nazwiska kandydatów wpisywane są
na karty zgłoszeniowe, dostarczone
przez organizatora konkursu
– załącznik 4a.
Uzasadnienie wyboru danego
kandydata opisywane jest na karcie
zgłoszeniowej – załącznik 4b.
Zdobywca nagrody DEBIUT ROKU
otrzymuje statuetkę Srebrnej Kaczki
i certyfikat.

4.

5.

6.
7.

– załącznik 5a.
Uzasadnienie wyboru danego
kandydata opisywane jest na karcie
zgłoszeniowej – załącznik 5b.
Laureat zostaje wyłoniony przez
Kapitułę Konkursu w wyniku dyskusji
i głosowania jawnego.
Laureat otrzyma statuetkę Srebrnej
Kaczki oraz dyplom.
Kapituła może odstąpić od
przyznania nagrody, zdecydować
o przyznaniu wyróżnienia lub
w ogóle zrezygnować z wyróżnienia.

Art. 6. Stowarzyszenie Dziennikarzy RP
„Pomorze Zachodnie”, zgodnie z podjętą
Uchwałą, ma prawo przyznać wyróżnienie
dla dziennikarzy i redakcji z regionu.
Nagroda nie podlega decyzji Kapituły.
Art. 7. Z obrad Kapituły jest sporządzony
protokół, a końcowy werdykt musi być
podpisany przez jej wszystkich członków.
Art. 8. Ogłoszenie wyników konkursu
i wręczenie nagród odbędzie się podczas
uroczystej Gali Konkursu Dziennikarskiego.
Termin i miejsce imprezy ogłoszą wspólnie
zarządy obu stowarzyszeń, organizujących
konkurs.

Art. 5. NAGRODA SUPER KACZKA
1. Nagroda jest przyznawana za
wybitną, wieloletnią działalność
twórczą oraz wyjątkową osobowość.
2. Kandydatów do nagrody zgłaszają
zachodniopomorskie media
i stowarzyszenia twórców oraz
dziennikarzy.
3. Nazwiska kandydatów wpisywane są
na karty zgłoszeniowe, dostarczone
przez organizatora konkursu
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