
 
 

Regulamin Konkursu o nagrodę im. Andrzeja Ujejskiego 
 

 
§ 1 

Organizator 
 
1. Organizatorami Konkursu o nagrodę im. Andrzeja Ujejskiego na materiał dziennikarski poświęcony 
tematyce edukacji samorządowej, zwanego dalej „Konkursem”, są: Zarząd Okręgu Małopolskiego 
Związku Nauczycielstwa Polskiego z siedzibą ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków i Małopolski 
Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Krakowie z siedzibą ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków. 
 

§ 2  
Cele Konkursu 

 
1.Celem Konkursu jest uhonorowanie dokonań dziennikarskich, przedstawiających szczególnie 
wnikliwie, problemy związane z właściwą jakością edukacji prowadzonej przez instytucje podległe 
władzom samorządowym w województwie małopolskim. 
 
2.Patron Konkursu, ś.p. Andrzej Ujejski, który zginął podczas wykonywania obowiązków służbowych 
16 sierpnia 2011 r. był wieloletnim (od 1990 r.) prezesem Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP o 
charyzmatycznej osobowości i nieocenionych zasługach dla małopolskiego środowiska oświatowego. 
Dysponujący ogromną wiedzą, niezwykle pracowity, zawsze walczył o optymalny kształt polskiej 
oświaty. Za znaczące i ważne uważał poprawianie warunków pracy ucznia i nauczyciela. Przykładał 
wielką wagę do kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, gdyż uważał, że dobry nauczyciel to dobrze 
wykształceni uczniowie. 
 

§ 3 
Zasady organizacyjne konkursu 

 
1.Przedmiotem Konkursu są materiały dziennikarskie poświęcone problemom edukacji samorządowej 
opublikowane bądź wyemitowane w mediach małopolskich bądź ogólnopolskich, a także w sieci 
Internet  – w okresie od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r., o ile tematycznie związane są z regionem 
małopolskim. 
 
2.Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym winny być przesłane do dnia 15.09.2013 r. (decyduje data 
wpływu lub data zarejestrowania wpływu zgłoszenia przez serwer poczty elektronicznej) w formie: 
 

2.1 pisemnej wcześniej opublikowanej odpowiednio w prasie lub sieci Internet w postaci 
wydruku, lub zapisu cyfrowego na płycie CD, DVD, nośniku pamięci Pendrive, drogą 
pocztową na adres Zarząd Okręgu Małopolskiego ZNP ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków z 
dopiskiem „Konkurs”, bądź drogą elektroniczną na adres krakow@znp.edu.pl 
 
2.2 nagrania audio wcześniej wyemitowanego w radiu, wymagany jest zapis w formacie 
mp3, wave lub Cd-audio w postaci zapisu cyfrowego na płycie CD, DVD lub nośniku pamięci 
Pendrive, a przesłanie pracy może nastąpić wyłącznie drogą pocztową na adres Zarząd Okręgu 
Małopolskiego ZNP ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków z dopiskiem „Konkurs”. 



 
2.3 nagrania video, wcześniej wyemitowanego w telewizji, wymagany jest zapis w formacie 
mpeg4 lub avi, w postaci zapisu cyfrowego na płycie CD, DVD lub nośniku pamięci Pendrive, 
a przesłanie pracy może nastąpić wyłącznie drogą pocztową na adres Zarząd Okręgu 
Małopolskiego ZNP ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków z dopiskiem „Konkurs”. 

 
3.Prace mogą nadsyłać ich autorzy. Ilość prac tego samego autora nie jest ograniczona. Autor do 
nadsyłanej pracy lub prac winien dołączyć formularz zgłoszeniowy. 
 
4.Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli medioznawców, ZNP i Stowarzyszenia 
Dziennikarzy RP, wyłoni najlepsze prace i uhonoruje je nagrodą im. Andrzeja Ujejskiego wynoszącą 
nie mniej niż 1500 zł oraz kilkoma (w zależności od wartości merytorycznej nadesłanych prac) 
wyróżnieniami. 
 
5. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach i terminie oraz miejscu uroczystego 
wręczenia nagród droga e-mailową. 
 
 

§ 4 
Odpowiedzialność Organizatora 

 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn 
leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania niepełnych lub 
nieprawdziwych danych osobowych. 
2. Organizator nie zwraca nadesłanych Prac konkursowych oraz nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia powstałe w skutek złego zabezpieczenia przesłanych 
materiałów. 
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z 
funkcjonowania Poczty Polskiej, podmiotów świadczących usługi kurierskie, w tym za brak 
doręczenia, nieprawidłowe doręczenie, przetrzymane przesyłki pocztowe, zniszczenie lub uszkodzenie 
przesyłki. 
 

§ 5 
Dane osobowe 

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Zarząd Okręgu Małopolskiego 
ZNP. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: 

2.1. imię i nazwisko, 
2.2. adres zamieszkania, 
2.3. datę urodzenia 
2.4. telefon komórkowy, 
2.5. adres e-mail, 

oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i 
opracowywanie. 
3. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne. Biorąc udział w Konkursie 
uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez 
uczestnika danych osobowych, które Organizator zobowiązuje się przetwarzać w celu realizacji 
Konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawienia oraz żądania 
usunięcia. 
4. Wszelkie dane osobowe podawane przez Uczestników Konkursu będą przechowywane i 
przetwarzane przez Organizatora Konkursu wyłącznie w celach realizacyjnych Konkursu i wyłącznie 
na czas trwania Konkursu. 
5. Wszelkie dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora Konkursu w okresie do 3 
miesięcy po zakończeniu Konkursu. 
6. Organizator zobowiązuje się do zniszczenia przechowywanych danych osobowych 



po upływie najpóźniej 3 miesięcy od momentu zakończenia Konkursu. 
7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu  wyłącznie w celu 
przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu wyłonienia Laureatów i przekazania im nagród. 
 

 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP oraz na stronie 
www.krakow.znp.edu.pl 
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zawieszenia Konkursu w każdym czasie z 
powodu zaistnienia ważnych przyczyn. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac nadesłanych w Konkursie w ramach 
swoich publikacji jedynie po wcześniejszym uzyskaniu zgody autora lub posiadacza praw 
majątkowych do utworu. 
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych 
i zakładach wzajemnych. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 


