Konkurs „Dziennikarz Medyczny Roku 2018”
Warunki uczestnictwa
Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia” zaprasza Koleżanki/Kolegów do wzięcia udziału w
Konkursie na najlepszą publikację prasową, radiową, telewizyjną oraz internetową opartą o wiedzę
zdobytą podczas warsztatów i konferencji prasowych w 2018 r., organizowanych przez
Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia” lub pod jego patronatem oraz sesji wykładowych
XVII Ogólnopolskiej Konferencji „Polka w Europie”, a także materiałów prasowych wysyłanych przez
Stowarzyszenie do dziennikarzy.
Publikacje biorące udział w Konkursie powinny:
dotyczyć załączonej tematyki konkursowej
zostać opublikowane/wyemitowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.,
a następnie dostarczone do 7 stycznia 2019 r. w ilości minimum:
prasa codzienna krajowa lub lokalna: 3 publikacje;
tygodnik: 3 publikacje;
miesięcznik: 2 publikacje;
radio: 3 audycje (lub 4 felietony w przypadku magazynu);
telewizja: 2 samodzielne programy lub 3 felietony w magazynach albo programach
informacyjnych;
internet: 5 publikacji na polskojęzycznych stronach internetowych.

Publikacje, będące przedmiotem Konkursu, 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 tego, na ile:
spełnia rolę informującą i popularyzującą,
jest merytorycznie poprawny,
zachęca ludzi do zwiększenia dbałości o zdrowie,
przygotowany jest w oparciu o oryginalny pomysł i w ciekawym 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 2018”
Ostateczny termin dostarczenia prac do Organizatora Konkursu mija 7 stycznia 2019 r.
Wyniki zostaną ogłoszone w czasie spotkania członków i sympatyków Stowarzyszenia „Dziennikarze
dla Zdrowia”, w drugiej połowie stycznia 2019 r. w Warszawie.
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Forma dostarczenia publikacji:
W przypadku artykułów prosimy o przesłanie całego, oryginalnego wydania (gazety,
magazynu), w którym został opublikowany.
Nagrania radiowe (mp3/wma) i telewizyjne (mpeg-2/wmv lub mp4) prosimy przesyłać na
płytach cd/dvd, z podaniem daty, godziny i źródła emisji.
W przypadku internetu należy przesłać zrzut z ekranu z zachowaniem nazwy serwisu, datą
emisji oraz adresem URL opublikowanego materiału.
Przewidujemy tytuły honorowe „Dziennikarz Medyczny Roku 2018” 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 2018 przyznane zostaną również:
Nagroda w kategorii specjalnej Ambasador Czystego Powietrza na najlepsze publikacje
podejmujące temat – Zagrożenia zdrowotne wynikające z zanieczyszczenia powietrza
i środowiska. Autorzy najlepszych publikacji zostaną wybrani w czterech podkategoriach, po jednej
osobie w każdej podkategorii:
prasa,
radio,
telewizja,
internet.
Laureaci otrzymają nagrodę specjalną w postaci tytułu honorowego Ambasador Czystego
Powietrza oraz imienny dyplom.
Wyłonienie laureatów w tej kategorii stanowi element kampanii edukacyjnej Czas na czyste
powietrze – zadania finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–
2020.
Nagroda w kategorii specjalnej, stworzonej we współpracy z IP Cliniq Instytut Piękna w Rzeszowie,
za dwa najlepsze materiały na temat Medycyna estetyczna, kosmetologia i chirurgia
plastyczna – kompleksowe podejście do pacjenta w jednej z podkategorii (prasa, radio,
telewizja, internęt)
voucher na zabieg termoliftingu i waterpeelingu na Zaffiro z-200 na twarz, szyję, dekolt,
brzuch i dłonie o wartości 4000 zł
nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł.
Nagroda w kategorii specjalnej stworzonej we współpracy z miastem Truskawiec na najlepszy
materiał w każdej podkategorii (prasa, radio, telewizja, internet) na jeden z tematów: Leczenie
sanatoryjne na przykładzie Uzdrowiska Truskawciec, Rehabilitacja dzieci z porażeniem
mózgowym nowatorską metodą V. Kozyavkina
12-dniowy pobyt w Uzdrowisku Truskawiec

Kontakt:
Hanna Milewska
Sekretarz Stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia”
tel. (48) 22 840 36 36; 606 389 182; hanna@agencjadeva.pl
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