
R E G U L A M I N

IV Konkurs na reportaż o charakterze społecznym
„POWRÓT Z CIEMNEJ STRONY MOCY…”

Organizatorzy:

Wrocławski Klub ANIMA
tel. (71) 351 12 71, www.klubanima.pl, ul. Pilczycka 47, 54-150 Wrocław
Magazyn „LUDZKA SPRAWA”
tel. 605-406-208, konkurs@ludzkasprawa.pl, www.ludzkasprawa.pl

1. Idea i cel konkursu
Współczesna cywilizacja wciąż boryka się z problemami ubóstwa i wykluczenia społecznego. Jednym 
z elementów prowadzących do wykluczenia i degradacji człowieka są uzależnienia.
Celem konkursu na reportaż o charakterze społecznym: „POWRÓT Z CIEMNEJ STRONY MOCY…” jest 
zwrócenie uwagi młodych ludzi na ten właśnie problem. Co robić, gdy w szponach nałogu znajduje się ktoś 
z rodziny lub przyjaciół?
Jak radzić sobie z własnymi słabościami?
Jak być asertywnym, gdy namawiają cię do złego?
Jak żyć?
To pytania, na które odpowiedzi powinny znaleźć się w ogłoszonym przez nas konkursie.
Opisz swoje doświadczenia, opisz doświadczenia Twoich bliskich. 

2. Terminy
Teksty nie dłuższe niż 6,5 tysiąca znaków w formie elektronicznej należy wysyłać na adres mailowy: 
konkurs@ludzkasprawa.pl do 15 maja 2015 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 maja 2015 r. i tego dnia na stronach internetowych Wrocławskiego 
Klubu ANIMA i magazynu „Ludzka Sprawa” zostanie ogłoszona lista laureatów i podany termin oraz 
miejsce wręczenia nagród.

3. Kategorie wiekowe
Gimnazja
Szkoły ponadgimnazjalne

4. Nagrody
Przewiduje się przyznanie trzech nagród (I, II i III miejsce) w każdej kategorii wiekowej.
Nagrodzone teksty zostaną wydrukowane w kolejnych numerach (począwszy od maja 2015) magazynu 

„Ludzka Sprawa”. Ponadto zwycięzcy (I miejsce w konkursie) otrzymają w nagrodę czytniki e-booków. 
Reportaż, który zajmie I miejsce, znajdzie się w majowym wydaniu magazynu „Ludzka Sprawa”. 
Jury ma prawo do przyznania wyróżnień.
Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

UWAGA
Przysłanie tekstu na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację przez Organizatora 
zdjęć oraz zapisów wideo z konkursu w mediach. 
Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania 
nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyra-
żają zgodę na opublikowanie jego nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronach internetowych 
Organizatorów i w magazynie „Ludzka Sprawa”.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek w niniejszym regulaminie.
W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.


