KONKURS ”III SEKTOR W MEDIACH 2008”
Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie ”III Sektor w
mediach 2008”, który organizuje Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu wraz z Urzędem
Miasta Nowy Targ oraz ze Starostwem Powiatowym w Nowym Targu.
Jest to pierwsza edycja konkursu mamy jednak nadzieję na pozytywne odniesiecie się do tej
inicjatywy. Konkurs ma na celu :
• wskazanie, przedstawienie i uhonorowanie dziennikarzy, przedstawiających,
promujących, optujących za III sektorem;
• promocji działań wolontaryjnych.
• stworzenie możliwości zaprezentowania społeczności lokalnej pozytywnego wizerunku
sztuki dziennikarskiej;
Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich dziennikarzy prasowych,
radiowych, telewizyjnych pracujących bądź współpracujących z redakcjami ogólnopolskimi,
regionalnymi, specjalistycznymi, podejmujących tematykę organizacji pozarządowych miasta i
powiatu nowotarskiego. Zachęcamy dziennikarzy, redakcje, stowarzyszenia dziennikarskie do
zgłaszania swoich kandydatów. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i nagrodzenie
zwycięzców nastąpi 5 grudnia podczas Drugiego Nowotarskiego Dnia Wolontariusza na sali
widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury.
ZASADY UCZESTNICTWA
I ETAP: ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO KONKURSU
Kandydatów do plebiscytu można zgłaszać adres:
• pocztowy: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy
Targ + „III Sektor w mediach”
• e-mailowy: tomasz_szlaga@mok.nowytarg.pl
• lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.
UWAGA: Ostateczny termin zgłoszeń kandydatów upływa z dniem 31 października. Zgłoszeń do
konkursu dokonywać należy na przygotowanym arkuszu szczególnie uwzględniając uzasadnienie
wniosku. Dodatkowo należy załączyć kilka najistotniejszych publikacji z danego roku,
dziennikarza proponowanego do nagrody. W przypadku materiałów prasowych powinny być to 3
egzemplarze, natomiast w przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych 1 egzemplarz. Nadesłanie
prace powinny być opisane i datowane. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
II ETAP: OCENA JURY:
Zgłoszone kandydatury dziennikarzy oraz przykłady ich prac zostaną ocenione przez powołane Jury,
• znaczenie działalności dziennikarza dla rozwoju sektora pozarządowego oraz społeczeństwa
obywatelskiego, promocji III sektora w mieście i powiecie (1-10 pkt.);
• rzetelność, obiektywizm, wartość informacyjna i edukacyjna oraz atrakcyjność formy (1-10
pkt.).
III ETAP: OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Wszyscy zgłoszeni kandydaci zostaną zaproszeni na Drugi Nowotarski Dzień Wolontariusza w
dniu 5 grudnia 2008 roku podczas którego zostaną ogłoszone oficjalne wyniki konkursu.

