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§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie reportażowym dla 

studentów w ramach Projektu „OFMA – rozwój kompetencji dziennikarzy studenckich” (zwanym dalej: 

Konkursem). 

2. Projekt „OFMA – rozwój kompetencji dziennikarzy studenckich” jest współfinansowany przez 

Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach zadania zleconego pn. „Organizowanie i animowanie działań 

na rzecz środowiska akademickiego” 

3. Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Solec 38 lok. 104, 00-394 Warszawa (zwana dalej: Organizatorem). 

4. Konkurs ma służyć: 

a. popularyzacji rzetelnego i wartościowego, pod względem formy i treści, dziennikarstwa 

studenckiego ze szczególnym naciskiem na tematykę związaną z szeroko pojętą ekonomią  

i nowymi technologiami, społeczeństwem oraz sportem, które przyczyni się do podniesienia 

wiedzy i kompetencji studentów, 

b. wsparcia studentów w ich działalności dziennikarskiej oraz literackiej. 

5. W Konkursie mogą brać udział studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy  

w czasie trwania Konkursu posiadają ważny status studenta.  

6. Nagrody przyznane w ramach Konkursu stanowią dofinansowanie przyznawane przez Organizatora  

w celu wsparcia rozwoju wiedzy, kompetencji, umiejętności oraz zainteresowań studentów. 

7. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 8 września 2021 roku 

do 31 października 2021 roku. 

 

§2 Definicje 

Przez sformułowania zawarte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć: 

1) Dzieło Dziennikarskie – oznacza reportaż - materiał prasowy w formie tekstu o charakterze 

informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym, który może zostać 

opublikowany w prasie lub internecie. 

2) Grant – oznacza świadczenie pieniężne Organizatora dla Wnioskodawcy, przyznane 

Wnioskodawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem; 

3) Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Przyznawania Grantów; 

4) Uczestnik- oznacza studenta biorącego udział w konkursie ubiegania się o Grant. 

5) Komisja – oznacza Komisję grantową, którą tworzą przedstawiciele Organizatora i podmiotów 

wskazanych przez Organizatora 

§3 Zadanie i kategorie konkursowe 

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu Dzieła Dziennikarskiego spełniającego wymagania 

konkursowe w formie reportażu prasowego (od 8 000 do 12 000 znaków ze spacjami)  

w formacie .pdf. 

2. Dzieło Dziennikarskie musi dot. szeroko pojętego życia studentów w co najmniej dwóch  

z poniższych obszarów tematycznych: 

1) Ekonomia, finanse, przedsiębiorczość; 

2) Gospodarka 4.0, nowe technologie, cyberbezpieczeństwo; 
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3) Rozwój zawodowy, rynek pracy i kompetencje przyszłości; 

4) Studencki ruch naukowy i działalność społeczna; 

5) Zdrowie fizyczne i psychiczne; 

6) Kultura, sztuka, sport i aktywność ruchowa; 

7) Ekologia i ochrona środowiska; 

3. W Konkursie przewidziane jest wskazanie przez Komisję Konkursową miejsc od pierwszego do 

trzeciego. 

4. Do każdego z miejsc przydzielona jest nagroda finansowa w wysokości: 

a. dla I miejsca – 5 000 zł brutto, 

b. dla II miejsca – 3 000 zł brutto, 

c. dla III miejsca – 1 000 zł brutto   

5. Uczestnik oświadcza, że przesłane Dzieło Dziennikarskie nie było wcześniej nigdzie 

publikowane w całości, ani w części i przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo 

autorskie (osobiste i majątkowe) do niego, oraz że przesłane Dzieło Dziennikarskie będzie mieć 

charakter oryginalny oraz zapewnia, że zostanie ono stworzone z poszanowaniem praw 

autorskich innych twórców. 

§4 Postępowanie Konkursowe 

1. Terminarz Konkursu: 

1) ogłoszenie konkursu: 8 września 2021 roku; 

2) termin nadsyłania Dzieł Dziennikarskich: 8 września – 31 października 2021 r.; 

3) ogłoszenie wyników Konkursu: 27 listopada 2010 r. 

4) wręczenie nagród: indywidualnie między 24 listopada a 11 grudnia 2021 r. 

2. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w terminach ujętych w ust. 1, w tym 

przedłużenia terminu na nadsyłanie Dzieł Dziennikarskich i terminu ogłoszenia wyników 

Konkursu. 

3. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie jest wysłanie Dzieła Dziennikarskiego 

na adres mailowy: ofma@wib.org.pl  wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem  

w formacie pdf. stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość doręczenia Dzieł Dziennikarskich 

za pośrednictwem adresu mailowego. 

5. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu jedno dzieło. 

 

 

6. Dzieło Dziennikarskie zostanie automatycznie odrzucone, jeżeli: 

1) zostanie nadesłane po terminie; 

2) nie spełni wymogów Regulaminu Konkursu. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji 

opartych na zgłoszeniach przedstawionych przez Uczestników, jak również nie ponosi 

odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich. 
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§5 Komisja Konkursowa 

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje nadzór Komisja, która podejmuje decyzję 

o ostatecznym przyznaniu nagród (grantu).  

2. Komisję tworzą przedstawiciele Organizatora oraz podmiotów wskazanych przez Organizatora. 

3. Obrady Komisji Konkursowej są niejawne. 

4. Decyzja w sprawie przyznania lub nieprzyznania Grantu jest ostateczna, nie przysługuje od niej 

odwołanie i nie wymaga ona uzasadnienia.  

5. Organizator poinformuje Uczestników o fakcie przyznania Grantu drogą elektroniczną na adres 

e-mailowy, z którego Dzieło Dziennikarskie zostało przesłane. 

6. W przypadku podjęcia przez Komisję Konkursową decyzji o przyznaniu Grantu Uczestnikowi, 

Grant zostanie wypłacony na mocy odrębnej Umowy i na warunkach w niej określonych, 

zawartej między Uczestnikiem a Organizatorem. 

7. Dzieło Dziennikarskie w momencie publikacji musi zawierać widoczną informację lub posiadać 

inne oznaczenie informujące o nagrodzeniu Dzieła w Konkursie.  Precyzyjna forma tekstowo-

graficzna będzie ustalana przez przedstawiciela Organizatora w porozumieniu z Uczestnikiem.  

§6 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych uczestników Konkursu Reportażowego OFMA jest Fundacja 

Warszawski Instytut Bankowości (WIB) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Solec 38 lok. 104, 00-

394 Warszawa; sekretariat@wib.org.pl 

2. W WIB wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez  

e-mail: iod@wib.org.pl (z inspektorem danych osobowych można skontaktować się we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych); 

3. Dane osobowe uczestników Konkursu Reportażowego będą gromadzone i wykorzystywane 

przez Administratora w celu: 

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia Konkursu Reportażowego 

OFMA; 

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu archiwizacji i udzielania odpowiedzi na pisma 

oraz wnioski; 

4. Po przeprowadzeniu Konkursu Reportażowego OFMA dane zostaną usunięte po 5 latach. 

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, numer telefonu, adres 

e-mail. 

5. Dane mogą zostać ujawnione następującym podmiotom: 

1) organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania 

dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa; 

2) podmiotom, którym WIB powierzyło przetwarzanie danych osobowych lub udostępniło te 

dane na podstawie zawartych umów, np. dostawcom usług IT, firmom windykacyjnym, 

firmom doradczym i audytorskim, kancelariom prawnym, firmom archiwizującym lub 

świadczącym usługi niszczenia dokumentacji, firmom świadczącym usługi pocztowe lub 

kurierskie. 
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6. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich. 

7. Uczestnicy mają prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych 

2) sprostowania danych, 

3) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie 

dodatkowego oświadczenia, 

4) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania 

5) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych 

6) przeniesienia swoich danych osobowych 

7) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej 

zgody przed jej cofnięciem. 

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku wątpliwości co do prawidłowości 

przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. 

8. Organizator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

9. Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia 

swego udziału w Konkursie. 

 

§7 Postanowienia końcowe 

1. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie oraz wszelkie wątpliwości interpretacyjne związane 

ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

decyzje Komisji oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość niewyłonienia zwycięskiego Dzieła Dziennikarskiego  

i nieprzyznania Grantu, co skutkuje unieważnieniem Konkursu. W takim przypadku 

Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora lub osób czy podmiotów 

występujących po stronie Organizatora 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie. Regulamin oraz 

zmiany w Regulaminie podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora.  

6. Zgłoszenie Dzieła Dziennikarskiego do Konkursu oznacza, że Uczestnik zapoznał się  

z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. 

7. Zgłoszenie Dzieła Dziennikarskiego do Konkursu oznacza zobowiązanie się do przestrzegania 

wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. 

8. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie 

projektu do Konkursu będzie naruszało prawa osób trzecich, postanowienia niniejszego 

Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.  

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 września 2021 roku. 

 

 



 

Projekt „OFMA – rozwój kompetencji dziennikarzy studenckich” jest 
współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach zadania 
zleconego pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska 
akademickiego”. 

 

 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu Reportażowego OFMA  

dla studentów 2021 

 

KONKURS REPORTAŻOWY OFMA DLA STUDENTÓW 2021 
 

ZGŁOSZENIE 

 

Konkurs reportażowy jest jednym z elementów tegorocznej edycji projektu „OFMA – rozwój kompetencji 

dziennikarzy studenckich” realizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z Ministerstwem 

Edukacji i Nauki.  

 

Wypełnienie poniższego formularza jest jednym z wymogów formalnych przyjęcia pracy do oceny 

konkursowej przez jury. 

  

CZĘŚĆ I – DANE KONTAKTOWE* 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ  

TELEFON KONTAKTOWY  

ADRES E-MAIL  

ADRES KORESPONDENCYJNY  

* Do zgłoszenia prosimy dołączyć dokument potwierdzający status studenta (skan legitymacji studenckiej lub zaświadczenie z uczelni) 

CZĘŚĆ II – INFORMACJE O UCZELNI 

PEŁNA NAZWA UCZELNI  

ADRES UCZELNI  

CZĘŚĆ III – INFORMACJE O DZIELE 

TYTUŁ DZIEŁA  

OBSZAR TEMATYCZNY  

 

PODPISUJĄC NINIEJSZE ZGŁOSZENIE WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH  

W ZWIĄZKU Z PROCESEM PRZYZNAWANIA GRANTU PRZEZ FUNDACJĘ WARSZAWSKI INSTYTUT BANKOWOŚCI. 

 

_____________________________ 

(DATA ORAZ CZYTELNY PODPIS OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ) 


