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Regulamin Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

„Nagroda NFOŚiGW – Eko Dziennikarz” (edycja IV/2020 r.) 

 

Rozdział I. Informacje ogólne 

1. Konkurs Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej 

„Konkursem”, w którym przyznana zostanie Nagroda NFOŚiGW – Eko Dziennikarz”, zwana 

dalej „Nagrodą”, ustanowiony jest w celu upowszechniania i promowania wiedzy na temat 

proekologicznej działalności m.in. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, zwanego dalej „NFOŚiGW”, przez wyróżnienie publikacji i uhonorowanie dziennikarzy 

popularyzujących w mediach następujące tematy/obszary: 

a. CZYSTE POWIETRZE, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji dotyczących 

programu „Czyste Powietrze” oraz szeroko rozumianej walki ze smogiem; 

b. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji na temat 

programu „Mój Prąd”, ciepłownictwa powiatowego oraz geotermii; 

c. GOSPODARKA ODPADAMI, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji na temat 

systemów gospodarowania odpadami i ich usuwania oraz rekultywacji terenów 

zdegradowanych. 

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem Nagród jest NFOŚiGW. 

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod 

patronatem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. 

4. Regulamin Konkursu w chwili jego ogłoszenia dostępny będzie na stronie internetowej: 

www.nfosigw.gov.pl.  

Rozdział II. Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do dziennikarzy wszystkich rodzajów mediów: zarówno drukowanych, 

jak i elektronicznych (prasa, radio, telewizja, Internet), o zasięgu ogólnopolskim i/lub 

regionalnym. 

2. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 

r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, 

tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy  

z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione lub współpracujące z organizatorem 

Konkursu na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz członkowie ich rodzin. Przez członków 

rodzin, o których mowa w zdaniu poprzednim rozumie się osoby pozostające w związku 

małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

Rozdział III. Zasady zgłaszania 

1. W Konkursie (edycja IV/2020) mogą być oceniane wszystkie materiały dziennikarskie 

(pojedyncze lub w cyklu), poruszające jego tematykę w dowolnej formie (np. artykuł prasowy 

i internetowy, reportaż telewizyjny i radiowy oraz inne), które zostały opublikowane w tytule 

prasowym lub na portalu internetowym lub wyemitowane w stacji telewizyjnej lub radiowej  

w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.  

2. Zgłoszenie może dotyczyć tylko żyjącego dziennikarza. 
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3. Organizator Konkursu zastrzega, że nie będzie przyjmował zgłoszeń z materiałami, które 

powstały przy finansowym udziale lub współudziale NFOŚiGW i/lub Ministerstwa 

Klimatu/Środowiska i/lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  

4. Na Konkurs mogą być zgłoszone wyłącznie materiały w języku polskim. 

5. Na Konkurs mogą być zgłoszone materiały zarówno autorów indywidualnych, jak i zbiorowych, 

ale w przypadku przyznania Nagrody za materiał, którego autorem jest więcej niż jedna osoba, 

jej podział nastąpi zgodnie ze zgłoszonym wkładem twórczym, który musi być opisany  

w formularzu zgłoszeniowym. 

6. Materiały dziennikarskie, o których mowa w ust. 1, mogą być zgłaszane do Konkursu przez 

autorów tych materiałów lub redakcje prasowe, internetowe, radiowe, telewizyjne, ale w tym 

przypadku pod warunkiem posiadania na to zgody autora. 

7. Można zgłosić dowolną liczbę materiałów, o których mowa w ust. 1. 

8. Zgłoszenie na Konkurs musi być przesłane drogą mailową na adres: konkurs@nfosigw.gov.pl, 

zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie w nieprzekraczalnym terminie: do 30 

sierpnia 2020 r. 

9. Mailowe zgłoszenie na Konkurs powinno być opisane w temacie maila: „Eko Dziennikarz”. 

10. Zgłoszenie na Konkurs powinno zawierać: skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz 

z podpisem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz jako drugi załącznik 

materiały dziennikarskie, o których mowa w ust. 1, uwzględniając wymagane formaty: 

a. dla artykułów prasowych – „pdf” (preferowany czytelny skan strony z gazety) lub 

ewentualnie jeden z formatów: „doc” lub „docx”; 

b. dla artykułów internetowych – „pdf” jako widok strony internetowej; 

c. dla audycji radiowych – „mp3”, plik skompresowany (preferowany nie większy niż 10 

MB); 

d. dla audycji telewizyjnych – „mp4”, plik skompresowany (preferowany nie większy niż 

10 MB). 

11. W chwili dokonania zgłoszenia na Konkurs, autor/autorzy materiałów dziennikarskich stają się 

automatycznie uczestnikami Konkursu i tym samym akceptują postanowienia niniejszego 

regulaminu. Zgoda autora, o której mowa w ust. 5, jest w takim przypadku obligatoryjna. 

12. Udział w Konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że uczestnik Konkursu jest autorem 

nadesłanego materiału i treść tego materiału nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

13. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich 

wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przez 

autora zgłoszonego utworu (materiału dziennikarskiego) przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.) 

lub dóbr osobistych. W przypadku wystosowania takich roszczeń w stosunku do NFOŚiGW 

osoba zgłaszająca dany materiał zobowiązuje się pokryć roszczenia, o których mowa w zdaniu 

poprzednim w pełnej wysokości.   

14. NFOŚiGW nie zwraca nadesłanych materiałów na Konkurs. 

15. Materiału zgłoszonego do Konkursu nie można wycofać bez rezygnacji z udziału w Konkursie, 

złożonej pisemnie. Jeżeli materiału nie składał autor, rezygnacja wymaga zgody autora na 

piśmie. 

 

Rozdział IV. Nagrody  

1. Pula nagród przewidziana w Konkursie to 30 tys. zł (trzydzieści tysięcy złotych) brutto. 

2. NFOŚiGW przyzna jedną nagrodę główną i wyróżnienia (między 1-4) przy czym zastrzega sobie 

prawo do: 
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a. podziału nagród – w tym ich wysokości – według rekomendacji jury; 

b. innego podziału nagród; 

c. nieprzyznania nagród; 

d. możliwości przyznania dodatkowych nagród/wyróżnień/nagród specjalnych Prezesa 

lub Zarządu NFOŚiGW. 

3. Kwoty nagród pieniężnych są kwotami brutto i podlegają opodatkowaniu zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Nagrody zostaną przekazane na wskazane przez laureatów konta bankowe. 

Rozdział V. Procedura konkursowa 

1. Konkurs będzie przebiegał w następujących ramach czasowych: 

a. ogłoszenie Konkursu – do 1 czerwca 2020 r.; 

b. przyjmowanie zgłoszeń wraz z materiałami dziennikarskimi – do 30 sierpnia 2020 r., 

c. ocena formalna i merytoryczna – do 30 września 2020 r.; 

d. wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie laureatów i rozdanie Nagród – podczas 

październikowych targów branżowych POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu lub najpóźniej – 

do 31 grudnia 2020 r. 

2. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl,  

a o terminie i miejscu odbioru nagród laureaci otrzymają informację mailową, telefoniczną lub 

pocztową. 

3. Laureatów Konkursu wyłoni komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”: 

a. będzie się składała 3-5 członków, a ich wyboru dokona Prezes Zarządu NFOŚiGW;  

b. Komisja zdecyduje o wyborze laureatów w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów członków uczestniczących w posiedzeniu, a w przypadku równej liczby głosów 

zdecyduje o tym głos Prezesa NFOŚiGW; 

c. decyzja Komisji co do wyboru laureatów jest ostateczna; 

d. Komisja może poprosić o głos doradczy (opinię) przy wybranych pracach laureatów 

patrona Konkursu przez skierowanie takowej prośby do Kierownictwa Stowarzyszenia 

Dziennikarzy Polskich.  

4. Komisja wyłaniając laureatów Konkursu weźmie pod uwagę: 

a. zgodność z tematem, ideą i celami Konkursu; 

b. oryginalność materiałów dziennikarskich (np. ciekawe i kreatywne ujęcie tematu, 

sposób prezentacji tematu); 

c. rzetelność i obiektywizm; 

d. walory estetyczne (np. jakość języka i stylu, przystępność dla odbiorców); 

e. wkład autora w zbieranie, weryfikowanie i przetwarzanie informacji zawartych  

w materiale. 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator Konkursu. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz 

przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny. W takim przypadku NFOŚiGW 

zamieści odpowiednią informację na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Konkurs NFOŚiGW „Nagroda NFOŚiGW – Eko Dziennikarz” (edycja IV/2020 r.) 

 

1. Imię i nazwisko autora materiału dziennikarskiego: 

………………….…………….……………………………………….…….........…………….…………………………………………………….. 

2. Jeśli jest więcej niż jeden autor, to należy wymienić wszystkich z imienia i nazwiska oraz wskazać 

procentowo wkład autorski w zgłoszony materiał: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Tytuł materiału: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Data publikacji/emisji materiału: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Miejsce publikacji/emisji materiału: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Obszar, którego dotyczy publikacja: 

a. CZYSTE POWIETRZE, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji dotyczących programu „Czyste 

Powietrze” oraz szeroko rozumianej walki ze smogiem; 

b. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji na temat 

programu „Mój Prąd”, ciepłownictwa powiatowego oraz geotermii; 

c. GOSPODARKA ODPADAMI, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji na temat systemów 

gospodarowania odpadami i ich usuwania oraz rekultywacji terenów zdegradowanych. 

7. Dane adresowe zgłaszającego do Konkursu: 

– nazwa zgłaszającego: …………………………………………………………..…………………………………….……………………… 

– adres (ulica, numer, kod, miasto): ………………………………………..…………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

– imię i nazwisko osoby kontaktowej: …..………………………………..…………………………………….……………………… 

– telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

– mail: …………………………………………………….……………………………..…………………………………….……………………… 

8. Jeśli zgłaszającym jest ktoś inny niż autor, to należy podać także dane adresowego autora: 

– adres (ulica, numer, kod, miasto): ………………………………………..…………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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– telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

– mail: …………………………………………………….……………………………..…………………………………….……………………… 

 

Oświadczenie Zgłaszającego 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej „Nagroda NFOŚiGW – Eko Dziennikarz”. Zgłaszający wyraża zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Konkursu w sprawach dotyczących jego 

realizacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 oraz publikacji 

nadesłanych prac. (Dz. U. Nr. 2016, poz. 922). 

 

Czytelny podpis: ….……………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

Oświadczenie Autora 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej „Nagroda NFOŚiGW – Eko Dziennikarz”. Oświadczam, że jestem 

Autorem materiału zgłoszonego do Konkursu i wyrażam zgodę na przekazanie go i wykorzystanie 

zgodnie z warunkami Konkursu. 

 

Czytelny podpis: ….……………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

Oświadczenie Autora 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu prowadzenia spraw związanych z Konkursem, w 

szczególności dotyczącym przyznawania Nagrody. NFOŚiGW zastrzega sobie także prawo do publikacji 

i podania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska laureatów Konkursu. 

 

Czytelny podpis: ….……………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

Zgłoszenia należy przesłać mailem: konkurs@nfosigw.gov.pl.  

Kontakt: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, tel. 22 45 90 109. 
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