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       Warszawa, 20 grudnia 2011 r.  

 

 
REGULAMIN  

corocznego konkursu inspirowanego wybranymi dziełami Ryszarda Kapuścińskiego  
dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs edukacyjny towarzyszy 
Nagrodzie im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaŜ literacki.  
 
Edycja konkursu na rok 2012 - zgłoszenia inspirowane zbiorem reportaŜy Ryszarda 
Kapuścińskiego „Busz po polsku”. 
 
 
I. Organizatorzy konkursu: 
1. Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej  
2. Stołeczna Redakcja „Gazety Wyborczej” (Agora SA) 
 
II. Współorganizator: 
1. Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa 
 
III. Cele konkursu: 
1. Rozpowszechnianie wiedzy o Ŝyciu i twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. 
 
 
IV. Adresaci konkursu: 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych. 
2. Do udziału w konkursie mogą przystąpić uczniowie zgłaszający się indywidualnie  

lub uczniowie wytypowani przez szkoły, placówki wychowania pozaszkolnego, domy 
kultury, biblioteki. 

3.  W przypadku osób fizycznych warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie pełnej 
zdolności do czynności prawnych (lub w przypadku braku takiej zdolności przedłoŜenie 
zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie). W przypadku,  
gdy zgłoszenie uczestnika konkursu następuje przez szkołę, instytucję edukacyjną  
oraz kulturalną, warunkiem udziału w konkursie jest zgoda uczestnika konkursu  
(jego rodzica lub prawnego opiekuna) na udział w konkursie. 
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V. Warunki uczestnictwa w konkursie 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną bądź 

dostarczenie przez uczestnika: 
a)   formularza zgłoszenia 
b)   pracy inspirowanej ksiąŜką „Busz po polsku” autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego 

2. Praca literacka lub fotograficzna moŜe mieć dowolną formę artystyczną, ale musi ona 
mieć charakter dokumentalny. 

3. Praca wraz z kartą zgłoszenia powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres 
info@scek.pl lub dostarczona osobiście w wersji papierowej/na nośniku (płyta CD  
lub DVD), do sekretariatu konkursu: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej,  
ul. Jezuicka 4; e-mail: info@scek.pl, tel.: 22 831 53 93; faks: 22 831 33 35. 

5. Termin składania prac i kart upływa 20 kwietnia 2012 r. Zgłoszenia, które wpłynęły  
po tym terminie, nie będą uwzględniane w konkursie. 

 
 
VI. Harmonogram konkursu: 
1. Termin składania/nadsyłania prac upływa 20 kwietnia 2012 r. (decyduje data 

wpłynięcia pracy). 
2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 11 maja 2012 r. 

podczas finału konkursu o Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaŜ literacki.  
3. Autorzy najlepszych projektów zostaną zaproszeni telefonicznie do udziału w finale 

konkursu. 
 
 
VII. Organizacja: 
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania przesłanego 

projektu w całości lub we fragmentach, w tym takŜe po dokonaniu przez organizatorów 
dowolnego opracowania projektu, poprzez umieszczenie na serwerze internetowym  
na stronie www.warszawa.gazeta.pl i www.scek.pl, na co uczestnik wyraŜa zgodę, 
przystępując do Konkursu (licencja).   

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego opublikowania  zgłoszonego 
przez uczestnika projektu, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, 
w tym takŜe po dokonaniu przez organizatorów opracowania projektu w wydawanym 
przez jednego z organizatorów dzienniku „Gazeta Wyborcza”, w tym w wybranych 
przez organizatorów dodatkach do „Gazety Wyborczej”, na co uczestnik wyraŜa zgodę, 
przystępując do Konkursu (licencja).  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania imienia, 
nazwiska oraz wizerunku uczestnika konkursu, na co uczestnik wyraŜa zgodę 
przystępując do konkursu. 

 
 
 
 



 

 
 

Agora SA, 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. (0-22) 555 43 35, faks (0-22) 555 48 17 
NIP 526-030-56-44  

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 
Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944. 
Członkowie zarządu: Piotr Paweł Niemczycki, Zbigniew Bąk, Tomasz Józefacki, Grzegorz Kossakowski. 

Kapitał zakładowy: 54.977.535 PLN, kapitał wpłacony: 44.140.500,00 PLN 

 

 
 
 
VIII. Nagrody: 
1. Autorzy trzech zwycięskich prac otrzymują nagrody ufundowane przez Organizatorów.  
2. Instytucja, szkoła, placówka oświatowa, z której pochodzi zwycięska praca, otrzymuje 

zestaw ksiąŜek autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego ufundowany przez Agorę SA 
3. Fundatorem nagród jest Agora SA i SCEK. 
 
 
IX. Komisja oceniająca: 
1. Komisja zostanie powołana przez organizatorów konkursu do 31 stycznia 2012 r. 
2. Przewodniczącego i członków jury powołują: przedstawicie AGORY SA, SCEK  

i Biura Edukacji Miasta st. Warszawy. 
 
 
X. Uwagi końcowe: 
1. Organizatorzy nie zwracają dostarczonych prac. 
2. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróŜy i pobytu w Warszawie w celu odbioru 

nagrody przez zwycięskiego uczestnika. 
3. Szczegółowe informacje na temat konkursu moŜna uzyskać w sekretariacie konkursu  

- Dział Organizacji Imprez Edukacyjnych i Artystycznych SCEK: 
 

Martyna GryŜewska 
Magdalena Kostrzewa 
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, 
ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa 
e-mail: info@scek.pl, 
tel.: 22 831 53 93; faks: 22 831 33 35 

 
4. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. 
 
 
 
 
Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie internetowej www.warszawa.gazeta.pl  
i www.scek.pl, a takŜe w siedzibie kaŜdego z organizatorów konkursu.  
Organizatorzy i fundator nagrody zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, 
Ŝe taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestnika konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą 
opublikowania zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej www.warszawa.gazeta.pl 
i www.scek.pl.  


