
REGULAMIN KONKURSU ”Aktywni 50+”

Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Telewizja Polska S.A Oddział w Krakowie.

2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Aktywni 50+”. Projekt ten realizowany 
jest  w  ramach  konkursu  dotacji  organizowanego  przez  Ministerstwo  Rozwoju 
Regionalnego,  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  z  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Zasady i cele konkursu
1.Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej relacji dotyczącej 
a) udziału w projekcie finansowanym/współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej 

i skierowanym do osób w wieku minimum 50 lat  lub 
b) korzystania  z  obiektów powstałych  dzięki  unijnym dotacjom z  myślą  o  tej  grupie 

wiekowej. 

2.  Relacja  ma  podkreślać  pozytywny  wpływ  opisywanego  projektu/obiektu   na  życie 
konkretnej osoby/osób.

3. Nadsyłana  relacja  może  być  relacją  powstałą  na  podstawie  przeżyć  autora  lub  też 
opisującą doświadczenia osoby trzeciej.
a) w wypadku opisywania doświadczeń osoby trzeciej, niezbędne jest dołączenie zgody tejże 
osoby na wykorzystanie jej wizerunku.

4. By wziąć udział w konkursie należy:
a)  przygotować  relację  konkursową  zgodnie  z  celem  określonym  w  pkt  1  i 
wymaganiami technicznymi określonymi w pkt 8
b) wypełnić  przygotowaną przez Organizatora kartę zgłoszeniową, udostępnioną na 
stronie www.aktywni50plus.tvp.pl;
c) wysłać kartę zgłoszeniową wraz z relacją pocztą elektroniczną na adres 
aktywni50plus@tvp.pl lub pocztą tradycyjną na adres TVP Kraków, ul. Krzemionki 
30,  30-955 Kraków,  z  dopiskiem na  kopercie  „Konkurs  Aktywni  50+” do dnia  2 
sierpnia 2013 r. (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora).

5. Zgłoszenia mogą być wysyłane wyłącznie przez osoby fizyczne:
a) jedna osoba może być autorem lub współautorem tylko jednego zgłoszenia.

6.Tematyką  zgłaszanych  relacji  konkursowych  musi  być  pozytywny  wpływ  opisywanych 
projektów/  obiektów   na  życie  konkretnej  osoby/osób  w  różnych  obszarach  życia 
społecznego lub gospodarczego.

7.Relacja  konkursowa  może  dotyczyć  wyłącznie  projektów  realizowanych  w  ramach 
Programów Operacyjnych dostępnych w Polsce w latach 2007- 2013, tj.:

a) Programu Kapitał Ludzki;
b) Programu Innowacyjna Gospodarka;
c) Programu Infrastruktura i Środowisko;
d) Programu Rozwój Polski Wschodniej.



e) Programów Regionalnych;
f) Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

8.Projekty  realizowane  dzięki  dotacji  z  innych  programów  lub  grantów  nie  będą 
rozpatrywane:

9.Zgłaszający  musi  na  prośbę  Organizatora  udokumentować,  że  opisywana  w  relacji 
osoba/osoby faktycznie  uczestniczyła/korzystała/korzystają  z konkretnych projektów (lub 
ich efektów) realizowanych w ramach ww. Programów Operacyjnych.

10. Techniczne wymagania relacji konkursowej:
a) forma: pisemna, dźwiękowa, wideo, zdjęciowa;

 forma pisemna: nie dłuższa niż dwie strony maszynopisu komputerowego, 
może  zawierać  zdjęcia;  /wspomnienie,  relacja,  wiersz,  fragment 
pamiętnika, kroniki itp./

 forma dźwiękowa:  czas  trwania pliku  dźwiękowego (reportaż,  piosenka, 
wypowiedź, wywiad, monolog itp) nie może przekraczać 10 minut, format 
pliku - *.wav, *.mp3;

 forma wideo:  czas trwania – maksymalnie  5 minut,  format  pliku:  video 
DVD, avi, Quick Time, plik musi być nagrany na płytę DVD

 forma zdjęciowa- relacja fotograficzna, kronika itp
b)  autor  musi  posiadać  zgodę osób występujących  w relacji  na upublicznienie  ich 
wizerunku.

11. Nadsyłane relacje oceniane będą przez trzyosobowe jury składające się z ekspertów ds. 
Unii Europejskiej oraz osób zawodowo związanych z filmem i telewizją.

a)  jury  do  dn.  6  sierpnia  2013  r.  wybierze  zwycięską  relację,  która  zdobędzie 
największą  liczbę  punktów.  Relacja  to  otrzyma  główną  nagrodę  i  zostanie 
wyemitowany/pokazana/przeczytana   w całości lub we fragmentach  w  jednym z 
sierpniowych  odcinków  cyklu  „Aktywni  50+”  emitowanym  na  antenach 
wszystkich anten regionalnych TVP.

b) zwycięzca konkursu może zostać poproszony o wzięcie udziału w programie 

c) najlepsze prace zostaną umieszczone na stronie internetowej programu

Kryteria wyboru
1. Zgłaszane relacje oceniane będą przez jury na podstawie na podstawie niniejszego 

zestawu kryteriów.
Nazwa kryterium Liczba 

punktów
Sprawność w realizacji 0-4
Forma relacji 0-6
Odwzorowanie  idei  konkursu  przez  uwypuklenie  pozytywnego  wpływu 
projektu na życie opisywanej osoby/opisywanych osób

0-10

Oryginalność w przedstawieniu historii 0-5
Ogólne wrażenia 0-5

2. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 30.



         Nagrody

1. Nagrodą w konkursie  będzie dobrej jakości sprzęt komputerowy lub fotograficzny o 
wartości  I miejsce-3000 zł, II miejsce- 2000zł i   III miejsce 1000zł:

a) w wypadku wyłonienia zwycięskiej relacji pisanej o osobie trzeciej, nagrodę otrzymuje 
wyłącznie autor zgłoszenia.

2.  Zwycięzca  o  przyznaniu  nagrody  zostanie  powiadomiony  telefonicznie  lub  drogą 
elektroniczną.

3.  Udział  w konkursie  jest  równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację  nadesłanej 
relacji na antenach wszystkich telewizji regionalnych podczas emisji programu „Aktywni 
50+”” oraz w internecie (na stronie internetowej Organizatora oraz w serwisie YouTube), a 
także przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w celach informacyjnych, edukacyjnych i 
promocyjnych Funduszy Europejskich.

Ustalenia końcowe
1. Nadesłane relacje nie podlegają zwrotowi.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
3. Interpretacja regulaminu leży wyłącznie w gestii Organizatora.
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszelkich postanowień regulaminu.

Harmonogram konkursu:
1. Ogłoszenie konkursu: na stronie internetowej programu 1 maja , na antenach regionalnych 
     w pierwszym odcinku cyklu , emitowanym w trzecim tygodniu maja.
2. Nadsyłanie zgłoszeń: od 2 maja do 2 sierpnia  2013r.
3. Ocena jury: do 6 sierpnia  2013r.
4. Wybranie zwycięskiej relacji i powiadomienie zwycięzcy: 7 sierpnia 2013r.
5. Umieszczenie najlepszych  relacji na stronie internetowej programu –od 19 sierpnia  2013
6.Ogłoszenie wyników w programie  „Aktywni 50+” na antenach regionalnych TVP – ostatni 

tydzień sierpnia 2013. 


