Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska 2012
Formularz zgłoszeniowy
Dane osobowe

Pytania można kierować do:
Barbara Owsiak
tel. +48 (22) 338 67 54
faks +48 (22) 338 62 01
barbara.owsiak@fwpn.org.pl
Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej

Imię

ul. Zielna 37
00-108 Warszawa
Nazwisko
Strona 1
Data urodzenia

Telefon (z numerem kierunkowym i wewnętrznym)
Adres prywatny

Faks (z numerem kierunkowym i wewnętrznym)
Adres służbowy

Ulica

Kod pocztowy, miejscowość

Telefon komórkowy

Adres e-mail

Dane adresowe redakcji

Nazwa redakcji

Ulica

Kod pocztowy, miejscowość

Numer telefonu do redakcji

Nr faksu do redakcji

Adres e-mail do redakcji

Kategoria konkursowa
Prasa
Radio
Telewizja

Tytuł pracy

Strona 2

Data publikacji / Data emisji

Objętość pracy

Dalsze informacje na temat nadesłanej pracy:
Nadesłany materiał dotyczy:
historii

zagadnień bieżących

historii i zagadnień bieżących

Krótkie streszczenie pracy

*Pracę mogą Państwo przesłać w następującej formie:
PRASA (artykuły prasowe z dzienników i czasopism oraz artykuły
opublikowane w Internecie):
1. W postaci cyfrowej:
- tekst zeskanowany i zapisany na płycie DVD/CD (dopuszczalne formaty:
PDF),
- plik z elektroniczną wersją ze strony internetowej lub portalu redakcji
również na płycie DVD/CD (dopuszczalne formaty: PDF)
w 2 egzemplarzach
lub
2. Oryginał lub kserokopia artykułu prasowego.
W przypadku nadesłania pracy w formie tradycyjnej (papierowej) prosimy
o załączenie 2 egzemplarzy.

Wskazówka dotycząca objętości
pracy:
W przypadku prasy: podać liczbę
znaków lub stron; w przypadku
radia i telewizji podać czas
nagrania w minutach. (maks. 60
min.)

Radio i telewizja (nadawcy stacji antenowych, kablowych lub
internetowych):
Prosimy o przesłanie dwóch kopii pracy na płycie DVD/CD (dopuszczalne
formaty dla prac radiowych: MP3, MP4; dla prac telewizyjnych: MPG, AVI).
Niezależnie od kategorii zgłaszanej pracy i formy jej nadesłania miejsce
pierwszej emisji / publikacji w 2011 roku musi być jednoznaczne, a w razie
konieczności także możliwe do zweryfikowania.
Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, iż podane wyżej informacje o pierwszej emisji
zgłaszanej do konkursu pracy są zgodne z prawdą.
Wraz ze zgłoszeniem udziału w konkursie zgłaszający przekazuje
organizatorom Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej prawo do
publikacji i prezentacji nadesłanych prac w ramach Polsko-Niemieckiej
Nagrody Dziennikarskiej oraz w publikacjach związanych z nagrodą. Ponadto,
w przypadku nominacji lub przyznania nagrody, zgłaszający wyraża zgodę na
emisję nagrodzonej pracy w całości lub w częściach, na jej przedruk lub
zamieszczenie na stronie internetowej organizatorów. Nadesłanie pracy, do
której zgłaszający nie posiada praw, nie powoduje odpowiedzialności
organizatorów.
Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa.

Miejscowość, data, podpis

Prosimy o przesłanie formularza na następujący adres:
Barbara Owsiak
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa

Strona 3

