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REGULAMIN KONKURSU 

dla Dziennikarzy Obywatelskich 

„NGO bez barier” 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu dla Dziennikarzy Obywatelskich „NGO 

bez barier” (zwanego dalej „Regulaminem”), określają zasady organizacji i wyłaniania 

laureatów konkursu  skierowanego do dziennikarzy obywatelskich z województwa 

lubelskiego (zwanego dalej „Konkursem”). Celem Konkursu jest wyróżnienie autorów 

najlepszych materiałów dziennikarskich promujących działania ukierunkowane na 

zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami1. Temat dostępności musi 

być bardziej widoczny w przestrzeni publicznej. Polska ratyfikując w 2012 r. Konwencję 

ONZ o prawach osób niepełnosprawnych zobowiązała się do wprowadzenia 

odpowiednich ram prawnych, które mają przyczynić się do poprawy sytuacji osób z 

niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie im rzeczywistego korzystania ze 

wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, na równi z innymi osobami. 

2. Konkurs stanowi integralną część kampanii  społecznej „Prospołeczni = Dostępni”2, 

podnoszącej świadomość i kompetencje lubelskich organizacji pozarządowych w zakresie 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, realizowanej w ramach 

projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” dofinansowanego z dotacji 

programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, 

Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG (zwanego dalej „Projektem”). Projekt 

jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji 

Pozarządowych i Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik 

Wojewódzki (zwanych dalej „Organizatorem”).  

                                                           
1 W rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
2 https://liderzydostepnosci.pl/prospoleczni_dostepni/ 
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3. Partnerami Konkursu są: 

1) Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności. 

2) Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. 

4. Informacji o Konkursie udzielają: 

1) Dorota Ozimek – Koordynator projektu, e-mail: liderzydostepnosci@gmail.com     

2) Wojciech Dec - Specjalista ds. kampanii społecznej, e-mail: 

liderzydostepnosci@gmail.com   

 
§ 2. 

Warunki uczestnictwa 

1. Adresatami Konkursu są niezawodowi dziennikarze obywatelscy z województwa 

lubelskiego prowadzący działalność w interesie społecznym. Konkurs jest skierowany w 

szczególności do dziennikarzy obywatelskich reprezentujących niezależne media 

obywatelskie na Lubelszczyźnie, będące organizacjami obywatelskimi prowadzącymi 

regularną działalność statutową polegającą na publikowaniu treści  ważnych z punktu 

widzenia społeczności lokalnej. 

2. Na Konkurs można zgłaszać prace dziennikarskie (teksty oraz fotoreportaże o charakterze 

informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym) opublikowane w Internecie 

(media społecznościowe, strony WWW, blogi itp.) w okresie: od 1 stycznia 2022 r. do 28 

lutego 2023 r. Prace nadesłane na Konkurs muszą być w wersji elektronicznej oraz 

napisane w języku polskim.  

3. Prace na Konkurs mogą być zgłaszane samodzielnie przez autorów lub organizacje 

będące przedstawicielami mediów obywatelskich z województwa lubelskiego.  Nie ma 

ograniczeń w liczbie zgłaszanych prac dziennikarskich na Konkurs. 

4. Tematyka nadesłanych prac konkursowych powinna dotyczyć szerokorozumianej 

promocji idei „NGO bez barier”, w szczególności dotyczącej obszarów związanych z: 

1) promowaniem dobrych praktyk w zakresie zwiększania poziomu dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami, w tym działań podejmowanych przez organizacje 

społeczne, instytucje publiczne lub przedsiębiorców, 
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2) monitorowaniem występowania barier ograniczających dostępność w przestrzeni 

publicznej, 

3) promowaniem partnerskiego podejścia do procesu wdrażania dostępności, w tym 

rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz dostępności, 

4) prowadzeniem działań rzeczniczych dotyczących zapewniania dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

 
§ 3. 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że zgłoszony 

materiał dziennikarski jest wynikiem pracy osoby lub osób biorących udział w konkursie, 

jak też prawa autorskie do niego nie są niczym ograniczone. 

2. Laureaci Konkursu udzielą Organizatorowi niewyłącznej licencji do korzystania z pracy 

konkursowej w całości i we fragmentach wraz z udzieleniem Organizatorowi  prawa do 

wykorzystania autorskich praw zależnych i wyłącznego prawa zezwalania na 

wykonywanie autorskich praw zależnych. 

3. Prace konkursowe wraz ze skanami podpisanych załączników należy przesłać w wersji 

elektronicznej na adres e-mail: liderzydostepnosci@gmail.com.  Przy czym w tytule e-

maila należy podać: Konkurs dla dziennikarzy obywatelskich NGO bez barier.  

4. Termin składania  prac na Konkurs upływa w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 23:59:59. Nie 

będą rozpatrywane prace konkursowe, które wpłyną po wyznaczonym terminie, 

niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań. 

 
§ 4. 

Kapituła Konkursu 

1. Skład Kapituły Konkursowej (zwanej dalej „Kapitułą”) wybiera Organizator. W skład 

Kapituły wchodzą: 

1) dwóch ekspertów ds. dostępności reprezentujących Organizatora, 

2) przedstawiciel Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności, 

3) dwóch przedstawicieli środowiska lubelskich dziennikarzy, 
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4)  przedstawiciel Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.  

2. Na pierwszym spotkaniu Kapituła wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Kapituły. 

3. Obrady Kapituły zwołuje i prowadzi Przewodniczący Kapituły. Zawiadomienie o miejscu i 

terminie obrad jest przesyłane członkom Kapituły w formie elektronicznej na, co najmniej 

7 dni przed spotkaniem.  

4. Obrady Kapituły odbywa się w formie stacjonarnej. W uzasadnionym przypadku obrady 

Kapituły mogą odbywać się w formie hybrydowej (tj. stacjonarnie i na odległość online). 

Przy głosowaniu na odległość musi być możliwa weryfikacja tożsamości osoby 

posługującej się identyfikatorem do komunikacji elektronicznej. 

5. Uchwały Kapituły zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w 

obecności, co najmniej połowy jej członków. Każdemu członkowi Kapituły przysługuje 

jeden ważny głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego 

Kapituły. 

 
§ 5. 

1. Członkowie Kapituły podpisują oświadczenie o bezstronności przy ocenie prac 

nadesłanych na Konkurs.  

2. Laureatom Konkursu zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

3. Kapituła wybiera najlepsze prace zgłoszone na Konkurs trzyetapowo: 

1) W pierwszym etapie – sprawdzane są pod względem formalnym prace zgłaszane na 

konkurs, na podstawie Karty Oceny Formalnej.   

2) W drugim etapie – prace spełniające warunki formalne poddane są ocenie 

merytorycznej. Każdy członek Kapituły może oddać po jednym ważnym głosie na trzy 

prace zgłoszone na Konkurs. Na podstawie liczby oddanych głosów zostaje utworzona 

lista rankingowa. Prace, które nie otrzymały żadnego głosu nie są dalej oceniane. 

3) W trzecim etapie – z prac, które znalazły się na liście rankingowej Kapituła wybiera 

laureatów nagród, za zajęcie - I, II i III miejsca.  

6. W uzasadnionych przypadkach Kapituła ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia, jak 

też nie przyznać nagród za zajęcie: I, II lub III miejsca. 
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7. Z przeprowadzonego wyboru laureatów Konkurs sporządzany jest protokół podpisany 

przez członków Kapituły obecnych na posiedzeniu. 

8. Werdykt Kapituły jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

 
§ 6. 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 31 marca 2023 r.  

2. Laureaci konkursu otrzymają pisemne i telefoniczne zawiadomienie o terminie  

oraz miejscu wręczenia dyplomów i nagród. 

3. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych nastąpi do dnia 30 kwietnia 2023 r. 

podczas regionalnej konferencji w Lublinie zamykającej realizację Projektu, o którym 

mowa w § 1., ust. 2 Regulaminu.  

4. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora oraz 

w mediach społecznościowych. 

 
§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza pełną akceptację warunków niniejszego 

Regulaminu. 

2. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Zmiany w Regulaminie dokonuje Organizator.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2022 r. 

 
 
Załączniki: 

1. Formularz Zgłoszeniowy. 

2. Karta Oceny Formalnej. 

3. Oświadczenie o bezstronności Członka Kapituły Konkursowej. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  

dla Dziennikarzy Obywatelskich „NGO bez barier” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Nr …..…/NGO bez barier/2022 

Wpłynęło dnia: …………………………………………… 

Podpis pracownika Organizatora: ……………………………… 

publikacji zgłoszonej na konkurs dla dziennikarzy obywatelskich „NGO bez barier” 

w ramach projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji 

programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein 

i Norwegię w ramach Funduszy EOG 

 

CZĘŚĆ A – Metryczka publikacji zgłaszanej na konkurs  

 

1. Tytuł artykułu: __________________________ 

2. Link do publikacji w Internecie: ____________________________ 

3. Data publikacji w Internecie: _____________________________ 

 

CZĘŚĆ B – Dane informacyjne o autorze publikacji zgłaszanej na konkurs  

 

4. Imię i nazwisko _______________________________________________ 

5. Tel. _______________________________ 6.  E-mail ______________________ 

7. Ulica ______________________________ 8. Nr budynku ___ 9. Nr lokalu _____ 

10. Miejscowość ________________________ 11. Kod pocztowy  __ __ - __ __ 

12. Gmina _____________________________ 13. Powiat __________________________ 

14. Województwo ______________________   
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Oświadczenia: 

Ja, niżej podpisany/a ____________________________________________oświadczam, że:  

1) zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu dla Dziennikarzy Obywatelskich „NGO bez 

barier” i akceptuję jego postanowienia, 

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia konkursu, w tym nieodpłatnego udostępniania mojego wizerunku, 

głosu i wypowiedzi utrwalonych na nośnikach cyfrowych, 

3) wszystkie dane i informacje podane w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z 

prawdą i zobowiązuję się bezzwłocznie poinformować o ich ewentualnej zmianie, 

4) przyjmuję do wiadomości, że: 

a) administratorem zebranych danych osobowych jest Związek Stowarzyszeń Forum 

Lubelskich Organizacji Pozarządowych, ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 

Lublin.  

b) dane osobowe będą przetwarzane, w związku z udziałem w konkursie w ramach 

projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu 

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i 

Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

c) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu 

monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji, 

d) mam prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, a także wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, 

e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi 

uczestnictwo w konkursie. 

_______________________ ______________________________________ 

     Miejscowość i data                           Podpis autora publikacji 
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CZĘŚĆ C – Dane informacyjne o organizacji zgłaszającej autora publikacji na konkurs 

(jeżeli dotyczy) 

 

15. Nazwa organizacji  _______________________________________________ 

16. Numer w rejestrze (np. KRS) _______________________________________________ 

17. Tel. _______________________________ 18.  E-mail ______________________ 

19. Ulica ______________________________ 20. Nr budynku ___ 21. Nr lokalu _____ 

22. Miejscowość ________________________ 23. Kod pocztowy  __ __ - __ __ 

24. Gmina _____________________________ 25. Powiat __________________________ 

26. Województwo ________________________   

 

Oświadczenie organizacji: 

Działając w imieniu organizacji ______________________________________________ 

oświadczam, że wszystkie dane i informacje podane w niniejszym formularzu zgłoszeniowym 

są zgodne z prawdą i zobowiązuję się bezzwłocznie poinformować o ich ewentualnej 

zmianie. 

 

_____________________ ______________________________________ 

      Miejscowość i data Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentacji organizacji 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  

dla Dziennikarzy Obywatelskich „NGO bez barier” 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ 

Nr …..…/NGO bez barier/2022 

Wpłynęło dnia: …………………………………………… 

Podpis pracownika Organizatora: ……………………………… 

publikacji zgłoszonej na konkurs dla dziennikarzy obywatelskich „NGO bez barier” 

w ramach projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji 

programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein 

i Norwegię w ramach Funduszy EOG 

 

Lp. Spełnienie kryteriów formalnych konkursu: TAK NIE 

1. Praca konkursowa wraz z załącznikami została złożona w terminie    

2. Publikacja odpowiada celom konkursu oraz została napisana w języku 

polskim 

  

4. Wszystkie wymagane pola Formularza Zgłoszeniowego zostały 

prawidłowo wypełnione i podpisane 

  

5. Podano link do publikacji w Internecie   

6. Materiał dziennikarski został opublikowany w Internecie w okresie: od 1 

stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  

  

 

Miejscowość i data  

Czytelne podpisy 

członków Kapituły 

Konkursowej 

1. ………………………………… 

2. ……………………………….. 

3. ……………………………….. 

4. ………………………………… 

5. ………………………………… 

6. ………………………………… 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu  

dla Dziennikarzy Obywatelskich „NGO bez barier” 

 

 

OŚWIADCZENIE  

o bezstronności Członka Kapituły Konkursowej 

 

 

Ja niżej podpisany/a ………………..………………………………..………………………     oświadczam, że:  

przy ocenianiu przeze mnie prac nadesłanych na Konkurs dla Dziennikarzy Obywatelskich 

„NGO bez barier” nie występuje żaden konflikt interesów mogący mieć wpływ na moją 

bezstronność i niezależność. W szczególności nie uczestniczyłem/am w przygotowaniu 

publikacji oraz nie jestem związany/a z żadnym z podmiotów w nią zaangażowanych. 

 

 

……………………………………… 

     Miejscowość, data 

 ……………………………………………… 

Czytelny podpis Członka 

Kapituły Konkursowej 

 

 


