Konkurs „Dziennikarz Medyczny Roku 2019”
Warunki uczestnictwa
Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia zaprasza Koleżanki/Kolegów do wzięcia udziału
w Konkursie na najlepsze publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne oraz internetowe, przygotowane
w oparciu o wiedzę zdobytą podczas warsztatów i konferencji prasowych, zorganizowanych w roku
2019 przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia lub pod jego patronatem oraz podczas sesji
wykładowych XVIII Ogólnopolskiej Konferencji „Polka w Europie” oraz informacje z materiałów
prasowych wysyłanych przez Stowarzyszenie do dziennikarzy.
Aby wziąć udział w Konkursie, należy zgłosić publikacje wchodzące w zakres załączonej tematyki
konkursowej w liczbie co najmniej:
•

w przypadku artykułów prasowych:

o 3 publikacje w prasie codziennej (krajowej lub lokalnej),
o 3 publikacje w tygodnikach,
o 2 publikacje w miesięcznikach,
• w przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych:

o dla radia: 3 audycje lub 4 felietony stanowiące część większej audycji.
o dla telewizji: 2 samodzielne programy lub 3 felietony w magazynach albo
programach informacyjnych.
•

W przypadku artykułów internetowych – 5 publikacji.

Zgłaszać można materiały opublikowane/wyemitowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019,
a w przypadku Kategorii specjalnej Ambasador Czystego Powietrza – do 24 listopada 2019.
Ostateczny termin dostarczenia prac do Organizatora Konkursu mija 7 stycznia 2020, a w
przypadku Kategorii specjalnej Ambasador Czystego Powietrza – 31 listopada 2019.
•

Warunkiem przystąpienia do rywalizacji w kategoriach specjalnych jest dostarczenie publikacji
w liczbie wymaganej do udziału w całym Konkursie, określonej w punkcie 4b) Regulaminu, przy
czym nie wszystkie publikacje muszą dotyczyć tematyki kategorii specjalnych.

•

Aby wziąć udział w rywalizacji w kategorii specjalnej Ambasador Czystego Powietrza należy
dostarczyć wymagany pakiet publikacji do 31 listopada 2019. Osoby, które prześlą zgłoszenie
w tym terminie, mogą następnie do 7 stycznia 2019 zgłosić kolejne, spełniające warunki
Konkursu publikacje na inne spośród konkursowych tematów.

Wyniki Kategorii specjalnej Ambasador czystego powietrza zostaną ogłoszone 12 grudnia 2019,
natomiast wyniki pozostałych kategorii – w czasie spotkania członków i sympatyków Stowarzyszenia
Dziennikarze dla Zdrowia 17 stycznia 2020 w Warszawie.
Forma dostarczenia publikacji:
•

w przypadku publikacji prasowych – całe, oryginalne wydania gazety lub czasopisma, w
których zostały opublikowane;

•

w przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych – w formie elektronicznej, na nośnikach
danych (nośniki USB, płyty cd/dvd) w formie kopiowalnych plików w formacie np. mp3/wma
(radio) lub mpeg-2, wmv albo mp4 (telewizja), z podaniem daty, godziny i źródła emisji;

•

w przypadku artykułów internetowych – zrzut z ekranu z zachowaniem nazwy serwisu, datą
publikacji oraz adresem URL opublikowanego materiału lub też wydruk stosownego zrzutu
ekranu.
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Przewidujemy tytuły honorowe „Dziennikarz Medyczny Roku 2019” oraz nagrody dla
autorek/autorów najlepszych materiałów:
• 2 500 złotych – za materiał prasowy,
• 2 500 złotych – za audycję radiową,
• 2 500 złotych – za program telewizyjny,
• 2 500 złotych – za publikację internetową.
Dodatkowo przyznane zostaną nagrody rzeczowe.
Za rok 2019 przyznane zostaną również:
•

Nagroda w kategorii specjalnej Polska gospodarka potrzebuje nowoczesnych,
innowacyjnych gałęzi przemysłu. Dlatego warto wspierać firmy farmaceutyczne
inwestujące w Polsce. RTR szansą na rozwój prężnej branży farmaceutycznej w
naszym kraju. Autor najlepszej publikacji wybranej z jednej z podkategorii (prasa, radio,
telewizja, internet) otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł.
Partnerem kategorii jest Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

•

Honorowy tytuł Ambasador Czystego Powietrza wraz z imiennym dyplomem w kategorii
specjalnej na najlepsze publikacje podejmujące temat Zagrożenia zdrowotne wynikające
z zanieczyszczenia powietrza i środowiska. Tytuł zostanie przyznany w czterech
podkategoriach: prasa, radio, telewizja, internet.
Wyłonienie Laureatów w tej kategorii stanowi element kampanii edukacyjnej Czas na czyste
powietrze – Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 20162020, finansowane przez Ministra Zdrowia.

•

Nagroda w kategorii specjalnej Druskienniki i Birsztany na Litwie – turystyka medyczna
i SPA. Autor najlepszej publikacji wybranej z jednej z podkategorii (prasa, radio, telewizja,
internet) otrzyma nagrodę w postaci vouchera na pobyt (5 noclegów) dla dwóch osób
w wybranym sanatorium Eglės Sanatorija (w Druskiennikach lub w Birsztanach), obejmujący
pełne wyżywienie i pakiet zabiegów.
Partnerem kategorii jest AB EGLĖS sanatorija.

Zgłoszone publikacje zostaną ocenione przez Jury złożone z sześciu osób: czterech reprezentantów
służby zdrowia oraz dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia. Dodatkowo, w
kategorii internet oraz w przypadku nagród specjalnych w skład Jury mogą wejść przedstawiciele
Partnerów nagród.
Każdy
•
•
•
•

materiał oceniany będzie pod kątem:
wartości informacyjnej i popularyzatorskiej,
poprawności merytorycznej,
potencjału motywacyjnego do większej dbałości o zdrowie,
oryginalności pomysłu i stylu.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić załączony Formularz Zgłoszeniowy,
a następnie wysłać go razem z konkursowym materiałem na adres Organizatora Konkursu:
Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia
ul. Powstańców Śląskich 12, lok. 1, 01-381 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Dziennikarz Medyczny Roku 2019”
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie do dnia 30 października 2019.
Kontakt: Hanna Milewska
Sekretarz Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia
tel. (48) 22 840 36 36; 606 389 182; hanna@agencjadeva.pl
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