
REGULAMIN KONKURSU 
„Od samorządu do samorządności” 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru wniosków, oceny oraz nagradzania  

osób biorących udział w konkursie „Od samorządu do samorządności” na napisanie 
reportażu lub wywiadu na jeden z czterech wskazanych tematów. 

2. Organizatorem Konkursu jest: Krajowa Izba Gospodarcza. 
3. Nagrodą w Konkursie są nagrody pieniężne w wysokości 4 000,00 zł brutto 

(słownie: czterech tysięcy złotych) dla wszystkich Finalistów Konkursu. 
4. Konkurs jest realizowany w okresie od 17.06.2019 do 31.01.2020 roku. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu. 
5. Nabór do Konkursu ogłaszany jest na stronie internetowej Krajowej Izby 

Gospodarczej http://kig.pl 
6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 

 
§ 2 

Oznaczenie pojęć użytych w Regulaminie 
Konkurs - jest to konkurs trwający od 17.06.2019 r. do 31.01.2020 r. i skierowany do 
wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym uwzględnieniem reportażystów i 
dziennikarzy. Celem Konkursu jest wybranie najlepszych Reportaży (lub Wywiadów) na 
temat samorządności, spośród czterech kategorii: samorządność biznesu, organizacje 
społeczne, samorząd lokalny i społeczni strażnicy demokracji. Konkurs składa się z 
dwóch etapów: preselekcji oraz oceny wybranych Reportaży. 
Organizator – organizatorem Konkursu jest Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w 
Warszawie (00-074), przy ul. Trębackiej 4, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej, o numerze KRS 0000121136, NIP 526-000-17-08, numer 
REGON 006210187. 
Uczestnik/Uczestniczka – osoba fizyczna, zarówno posiadająca obywatelstwo 
polskie jak też nie posiadająca takiego obywatelstwa, pełnoletnia, mająca pełną 
zdolność do czynności prawnych, będąca autorem reportażu. 
Reportaż – praca pisemna niepublikowana nigdzie wcześniej, przygotowana przez 
Uczestnika/Uczestniczkę w formie tekstu literackiego na temat samorządności w jednej 
z czterech kategorii: samorządność biznesu, organizacje społeczne, społeczni strażnicy 
demokracji i samorząd lokalny. Reportaż lub pogłębiony wywiad powinien być w języku 
polskim i zawierać minimalnie 15 000 a maksymalnie 30 000 znaków. 
Regulamin – niniejszy regulamin wraz z Załącznikami. 

 
§ 3 

Warunki uczestnictwa 
 

1. Aby dokonać zgłoszenia do Konkursu („Zgłoszenie”), w terminie do dnia 
31.07.2019 roku Uczestnik/Uczestniczka powinien/powinna: 

 
a. prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie kig.pl 
b. potwierdzić, że zapoznał/a się z treścią Regulaminu, oraz że akceptuje jego 
postanowienia, 
c. przygotować zwięzły biogram, 
d. wskazać jedną kategorię, w ramach której przygotuje Reportaż, w przypadku 
zakwalifikowania do II etapu Konkursu, 
e. przedstawić tytuł i krótki opis koncepcji Reportażu. 
f. po zakwalifikowaniu do II etapu, wraz z nadsyłaniem Reportaży 
Uczestnik/Uczestniczka prześle skan podpisanego oświadczenia, o którym mowa w §7 
Regulaminu, zgodnie z Załącznikiem nr 2. 

http://kig.pl/


2. Zgłoszenia niezgodne z postanowieniami Regulaminu, niekompletne oraz dokonane 
po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Po weryfikacji poprawności Zgłoszenia przez Organizatora, Uczestnik/Uczestniczka 
otrzyma zwrotnie potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia za pośrednictwem poczty 
elektronicznej odpowiednio na adres email podany w Zgłoszeniu. 
4. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do: 
a. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie 
wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich; 
b. aktualizacji podanych w Zgłoszeniu danych niezwłocznie po każdej zmianie tych 
danych. 
5. Uczestnik/Uczestniczka ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez 
siebie danych w tym również za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. 

 
§ 4 

Komisja Konkursowa 
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności 

w celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń oraz wyłonienia najlepszych 
Reportaży, Organizator powoła Komisję Konkursową („Jury”). W skład Komisji 
Konkursowej wchodzić będą specjaliści ze środowiska kultury, biznesu i III sektora. 
Komisja Konkursowa będzie liczyć łącznie 6 członków: czterech ekspertów, jeden 
przedstawiciel Organizatora oraz jeden przewodniczący. 

2. Celem uniknięcia wątpliwości precyzuje się, iż decyzje podjęte przez Komisję 
Konkursową są ostateczne. 

3. Skład Komisji Konkursowej zostanie przedstawiony do dnia 17.06.2019 r. na 
stronie http://kig.pl 

 
§ 5 

Zasady Konkursu 
1. Konkurs „Od samorządu do samorządności” składa się z dwóch etapów: 

a. Etap I: preselekcja na podstawie dokonanych Zgłoszeń, 
b. Etap II: ocena Reportaży. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia tylko wybranych Uczestników do 
udziału w II etapie. Do II etapu zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 12 
Uczestników/Uczestniczek. 

 
2. W ramach etapu I, po weryfikacji formalnej, Jury dokona oceny Zgłoszeń na 
podstawie poniższych kryteriów: 
a) doświadczenie Uczestnika/Uczestniczki, 
b) trafność Zgłoszenia w stosunku do tematyki Konkursu, 
c) precyzyjność i szczegółowość Zgłoszenia, 
d) styl Zgłoszenia. 

 
3. Uczestnik/Uczestniczka zakwalifikowany/a do udziału w II etapie Konkursu zostanie 
o tym poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej 
odpowiednio na adres email podany w Zgłoszeniu. Niezależnie od powyższego, wyniki 
etapu I zostaną umieszczone na stronie http://kig.pl. 
4. Uczestnik/Uczestniczka Konkursu, zakwalifikowany do II etapu podpisze umowę z 
Organizatorem, w której zobowiąże się do dostarczenia tekstu w terminie określonym 
w Regulaminie. 
5. W ramach etapu II Uczestnik/Uczestniczka przygotowuje Reportaż w ramach 
kategorii wybranej przez siebie podczas rejestracji Zgłoszenia. Reportaż napisany w 
języku polskim, w formacie doc, należy przesyłać do dnia 18.11.2019 r. za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: kchmielewska@kig.pl, podając w 
tytule emaila: imię i nazwisko, kategoria. 

http://kig.pl/
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6. Jury podczas etapu II dokona oceny Reportażu pod kątem: 
a) poprawności formalnej, 
b) zgodności z prawdą podanych informacji, 
c) umieszczenia problemu Reportażu w szerszym kontekście pozytywnych przykładów 
polskiej samorządności. 

 
7. Uczestnik/Uczestniczka, którego Reportaż zostanie pozytywnie oceniony wedle 

kryteriów zawartych w § 5, pkt. 5, 6 stanie się Finalistą Konkursu i zostanie o tym 
poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej 
odpowiednio na adres email podany w Zgłoszeniu. Niezależnie od powyższego 
wyniki etapu II zostaną umieszczone na stronie http://kig.pl/. 

8. W ramach nagrody Organizator przekaże Finalistom kwotę w wysokości 4 000,00 
złotych brutto (słownie: czterech tysięcy złotych), z zastrzeżeniem ust. 9 Regulaminu. 
9. Organizator dodatkowo zastrzega sobie możliwość wykluczenia 
Uczestnika/Uczestniczki, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie, iż 
działa on w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu lub w sposób sprzeczny z prawem. 

 
§ 6 

Harmonogram Konkursu 
 

17.06.2019 r. - rozpoczęcie naboru do Konkursu 
31.07.2019 r. – zakończenie przyjmowania Zgłoszeń 
09.09.2019 r. – ogłoszenie wyników I etapu konkursu 
18.11.2019 r. – zakończenie terminu wysyłania Reportaży, 
31.12.2019 r. – ocena formalna i redakcja tekstów, zamknięcie etapu II konkursu, 
22-23.04.2020 r. – uroczyste zakończenie Konkursu podczas Kongresu Innowacyjnej 
Gospodarki; publikacja książkowa. 

 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian harmonogramu, o którym mowa powyżej, 
o czym każdorazowo powiadomi na stronie http://kig.pl. Zmiana harmonogramu nie 
wymaga dla swej ważności zmiany Regulaminu. 

 

§ 7 
Prawa autorskie 

1. Uczestnik/Uczestniczka oświadcza, że posiada autorskie prawa osobiste i majątkowe 
do Reportażu, a także, że Reportaż nie zagraża ani nie narusza praw osób trzecich, w 
szczególności nie narusza osobistych i majątkowych praw autorskich osób trzecich. 
2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Organizatora z 
tytułu naruszenia ich praw, w szczególności ich dóbr osobistych, praw autorskich lub 
pokrewnych, w związku z Konkursem, Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się, jako 
osoba wyłącznie odpowiedzialna do wypłaty ewentualnych odszkodowań na rzecz osób 
trzecich i pokrycia wszelkich szkód oraz wszelkich poniesionych kosztów, w tym 
kosztów poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich, zwalniając Organizatora, 
z wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu, a w przypadku wszczęcia 
postępowania sądowego – do wzięcia w nim udziału. 
3. Uczestnik/Uczestniczka udziela Organizatorowi licencji do wykorzystanie utworu w 
publikacji książkowej wydanej przez Organizatora oraz w publikacji pokonkursowej w 
wersji e-booka i audio – booka. Udzielona licencja pozwala również na korzystanie 
przez Organizatora z utworu na następujących polach eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową; 
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
4. Uczestnik/Uczestniczka w szczególności wyraża zgodę na opublikowanie Reportażu 
w publikacji pokonkursowej w wersji drukowanej, e-book, audio-book. 

http://kig.pl/
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5. Organizator korzystając z utworu w ramach udzielonej licencji oraz autor/autorka 
Reportażu, przy każdorazowym rozpowszechnianiu utworu, będzie zamieszczał 
następującą adnotację „Tekst powstał w ramach konkursu „Od samorządu do 
samorządu” organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą.” 

 
§ 8 

Oświadczenia 
1. Uczestnik/Uczestniczka oświadcza, że przysyłając Zgłoszenie oraz Reportaż, wyraża 
zgodę na opublikowanie Reportażu w publikacji książkowej wydanej przez Organizatora. 
1. Uczestnik/Uczestniczka dokonujący Zgłoszenia, wyraża zgodę na przetwarzanie jego 
danych osobowych (imię nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji Konkursu. 
3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane 
osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w zakresie 
niezbędnym dla organizacji Konkursu (w zakresie i celach związanych z 
przeprowadzeniem Konkursu) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych, w szczególności przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 
4. Oświadczenie, o którym mowa powyżej zostanie złożone za pomocą elektronicznego 
formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie http://kig.pl podczas rejestracji 
Zgłoszenia do konkursu. Treść oświadczenia przedstawia Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 
§ 9 

Spory 
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych na gruncie zobowiązań 
wynikających z Regulaminu zostają poddane sądom właściwym dla siedziby 
Organizatora. 
2. Prawem właściwym jest prawo polskie. 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 
1. Regulamin, wchodzi w życie z dniem 17.06.2019 roku. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. 
Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wskazanego w zmienionym Regulaminie, 
z zastrzeżeniem zdania ostatniego w § 6 Regulaminu. 
3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej http://kig.pl/. 
4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadku zbyt małej 
liczby Zgłoszeń lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora. 
5. Zobowiązania wynikające z Konkursu nie stanowią przyrzeczenia publicznego w 
rozumieniu art. 919 i nast Kodeksu cywilnego. 
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku 
o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540). 
7. Organizator zastrzega, że Uczestnikom/Uczestniczkom za udział w Konkursie nie 
przysługuje wynagrodzenie, z zastrzeżeniem, uprawnień przewidzianych wprost w 
Regulaminie. 

http://kig.pl/
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

Oświadczenie 
w sprawie przetwarzania danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e- 
mail, nr telefonu) dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu „Od samorządu do 
samorządności”. 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA 
z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl,  tel.  22-630-96-00,  
email: rodo@kig.pl. 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji i 
udziału w konkursie "Od samorządu do samorządności", na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
b. 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty mogące wykazać 
się podstawą prawną z art. 6 ust. 1 RODO (podmioty współpracujące z Krajową Izbą 
Gospodarczą) 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Krajową Izbę 
Gospodarczą do zakończenia i rozliczenia wydarzenia. 5. Przysługuje Pani/Panu prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania. 6. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących 
Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Podanie danych 
jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w wydarzeniu. 

 
Jednocześnie wyrażam zgodę na opublikowanie Reportażu w publikacji pokonkursowej 
w wersji drukowanej, e-book, audio-book. 

 
 

……………….…………………………………………………. 
data i czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki 

 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 
 

Oświadczenie 
w sprawie praw autorskich 

 

Oświadczam, że posiadam autorskie prawa osobiste i majątkowe do Reportażu, a także, 
że Reportaż nie zagraża ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności  nie 
narusza osobistych i majątkowych praw autorskich osób trzecich. 

 
Oświadczam również, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami 
wobec Organizatora z tytułu naruszenia ich praw, w szczególności ich dóbr osobistych, 
praw autorskich lub pokrewnych, w związku z realizacją Konkursu, zobowiązuje się, 
jako osoba wyłącznie odpowiedzialna do wypłaty ewentualnych odszkodowań na rzecz 
osób trzecich i pokrycia wszelkich szkód oraz wszelkich poniesionych kosztów, w tym 
kosztów poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich, zwalniając Organizatora, 
z wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu, a w przypadku wszczęcia 
postępowania sądowego – do wzięcia w nim udziału. 

 
 

………………...…………………………………………………. 
data i czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki 

http://www.kig.pl/
mailto:rodo@kig.pl

	REGULAMIN KONKURSU
	§ 2
	§ 3
	§ 4
	§ 5
	§ 6
	§ 7
	§ 8
	§ 9
	§ 10
	Oświadczenie
	Oświadczenie

