Warszawa, 23 czerwca 2014 r.
REGULAMIN KONKURSU DLA DZIENNIKARZY
o Nagrodę „Platynowy Megawat”
przyznawaną przez Towarową Giełdę Energii S.A.

I CEL I ZASADY KONKURSU
„Konkurs dla dziennikarzy o Nagrodę „Platynowy Megawat” przyznawaną przez
Towarową Giełdę Energii SA” (dalej „Konkurs”) jest organizowany przez Towarową Giełdę Energii
S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 23 bud H, 02-822 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000030144, o kapitale zakładowym w wysokości 14.500.000 zł w całości opłacony (dalej „TGE”) i ma
na celu propagowanie tematyki związanej z rynkiem energii i gazu w Polsce. Zadaniem Konkursu jest
inspirowanie mediów do podejmowania tych kwestii, a pośrednio przyczynienie się do budowania
świadomości społeczeństwa i przedsiębiorców, dla których te rynki powstają. Konkurs wyłoni
laureatów spośród autorów publikacji upowszechniających tematykę rynku energii i gazu w Polsce w
roku 2014.
II NOMINACJE DO KONKURSU
1.

Nominowani do Konkursu mogą być dziennikarze mediów ogólnopolskich, regionalnych
i branżowych, podejmujący temat energii elektrycznej i/ lub gazu.

2.

Nominacje do Konkursu mogą zgłaszać:
1)
2)
3)
4)
III.

dziennikarze – autorzy publikacji,
kolegia redakcyjne gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz profesjonalne
redakcje internetowe, zatrudniające zawodowych dziennikarzy,
członkowie Kapituły Konkursu,
Członkowie Towarowej Giełdy Energii S.A.
WARUNKI KONKURSU

1.

Obecna edycja jest pierwszą odsłoną Konkursu.

2.

Do Konkursu mogą być zgłaszane materiały prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe,
opublikowane w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, traktujące o tematyce
rynku energii elektrycznej i/ lub gazu w Polsce. Do konkursu można zgłosić maksymalnie trzy
materiały.

3.

Ogłoszenia o Konkursie dokonuje Biuro Relacji z Rynkiem TGE na stronie internetowej:
http://www.tge.pl/

4.

Nominacje do Konkursu zgłaszane wraz z materiałami oraz formularzem zgłoszeniowym, pobranym
ze strony http://www.tge.pl/, należy przesyłać na adres: Towarowa Giełda Energii S.A. ul. Poleczki
23 bud. H, 02-822 Warszawa lub mailowo na adres press@tge.pl. w terminie do dnia 23 stycznia
2014 r.

5.

Materiały zgłoszone do Konkursu powinny zostać przesłane wraz z informacją o autorze artykułu
lub materiału, czasie i miejscu publikacji w postaci kopii sporządzonych na nośnikach
elektronicznych w formie plików pdf, jpg lub innych powszechnie używanych, lub też w postaci
nagrań na płytach CD lub DVD. Przekazane materiały nie będą zwracane.

6.

Do zgłoszenia przekazanego przez dziennikarza –
oświadczenie autora publikacji, o treści określonej w
W przypadku nominacji zgłaszanych przez członków
kolegia redakcyjne lub redakcje internetowe, TGE
autorów publikacji, o przekazanie ww. oświadczenia.

7.

Zgłaszający nominację do Konkursu może zgłosić nie więcej niż 3 (trzy) nominacje.

IV

autora publikacji dołączone powinno być
załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
Kapituły Konkursu lub Członków TGE albo
wystąpi do nominowanych dziennikarzy –

NAGRODY I KAPITUŁA KONKURSU

1. W Konkursie przyznawane są nagrody pieniężne fundowane przez TGE.
2. Pula nagród pieniężnych w danej edycji Konkursu w danym roku jest ustalana każdorazowo przez TGE
jako organizatora i fundatora Konkursu. Łączna pula nagród pieniężnych w pierwszej edycji Konkursu
w 2014 roku wynosi 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).
3. Nagrody w Konkursie są przyznawane w następujących kategoriach:
1) Nagroda główna statuetka Platynowego Megawata dla Dziennikarza Roku,
2) dwa równorzędne wyróżnienia w następujących kategoriach:
Rynkowy tekst/audycja o rynku energii elektrycznej,
Rynkowy tekst/audycja o rynku gazu.
4. W skład Kapituły Konkursu wchodzą osoby zaproszone przez TGE. Skład Kapitału Konkursu dostępny
będzie na stronie internetowej pod adresem: http://www.tge.pl/ w zakładce dotyczącej Konkursu.
5. Kapituła Konkursu będzie oceniać i nagradzać materiały polegające na wykazaniu się najlepszą ze
zgłoszonych nominacji znajomością rynku energii elektrycznej i gazu oraz wyróżniające się najwyższymi
ze zgłoszonych nominacji walorami publicystycznymi i edukacyjnymi, w szczególności w zakresie:
- wartość informacyjna,
- forma i poprawność merytoryczna, jasność wypowiedzi,
- walory publicystyczne i edukacyjne.
6. Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagrody w danej edycji Konkursu lub w danej
kategorii.
7. Decyzję Kapituły Konkursu zatwierdza Zarząd TGE, którego decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie.
8. Wyniki Konkursu są ogłaszane w terminie nie później niż do dnia 31 marca roku następnego, na
uroczystej gali organizowanej przez TGE lub publikowanie na stronie internetowej TGE:
http://www.tge.pl/.
V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie TGE w Warszawie przy ul. Poleczki 23 bud H w Biurze
Relacji z Rynkiem oraz na stronie internetowej: http://www.tge.pl/ w zakładce dotyczącej Konkursu.
2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu oraz zgodą na
przetwarzanie danych osobowych przez TGE wyłącznie potrzeby Konkursu oraz na opublikowanie
danych osobowych nagrodzonego dziennikarza w zakresie: imię i nazwisko, tytuł i tematyka artykułu,
nazwa redakcji i wysokość nagrody.
3. W przypadku sporów lub wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzygnięć
dokonuje Zarząd TGE, którego decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. W przypadku nie przyjęcia przez laureta Konkursu nagrody - zostanie ona przekazana na cele
charytatywne.
5. Konkurs organizowany jest zgodnie z Kodeksem Cywilnym (art. 919 – 921 KC) i nie stanowi gry lub
zakładu, ani loterii w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.
2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

6. Żadne koszty związane z udziałem lub uczestnictwem w Konkursie nie będą zwracane.

Załącznik nr 1
do Regulaminu „Konkursu dla dziennikarzy o Nagrodę „Platynowy Megawat”
przyznawaną przez Towarową Giełdę Energii S.A. ”

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż jestem autorem utworu
pt. …………………………………………………………………………………………………………………..
opublikowanego w ……………………………………………………………………………………………
zgłoszonego do udziału w konkursie dla dziennikarzy o Nagrodę „Platynowy Megawat”,
przyznawaną przez Towarową Giełdę Energii S.A. w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn.
zm.).
Wyrażam zgodę, aby informacje i dane związane z moim udziałem w konkursie mogły być
przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu, a przekazywane do wiadomości publicznej
wyniki konkursu zawierały wyłącznie moje dane: imię i nazwisko, tytuł i tematykę
artykułu, nazwę redakcji oraz wysokość nagrody.
….….……………………..

data i czytelny podpis autora

