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Regulamin konkursu JUNIOR W DRUKU  
realizowanego w ramach projektu „Junior Media”  

 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą JUNIOR W DRUKU. 

2. Organizatorem konkursu jest Polskapresse Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 45, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym 42.000.000 

zł, NIP: 522-01-03-609, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Konkurs rozpoczyna się dnia 3 listopada  2014 o godzinie 00:00, a kończy w dniu 26 listopa  2014 roku o godzinie 

23.59. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony na platformie internetowej www.juniormedia.pl, zwanej dalej w treści 

Regulaminu Serwisem, w ramach projektu edukacyjnego „Junior Media”.  

 

§2. Uczestnicy Konkursu 

1. W Konkursie, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać udział tylko szkoły zarejestrowane na stronie 

www.juniormedia.pl i prowadzące w Serwisie gazetki szkolne. 

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w całości; 

uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie 

warunki, które uprawniają go do brania udziału w Konkursie. 

 

§3. Zgłoszenie do Konkursu 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od  3 listopada 2014 r., od godziny 00:00, do 17 listopada 2014 r. do 

godziny 23:59 zgłosić w Serwisie www.juniormedia.pl gazetkę szkolną do konkursu.  

2. Zgłoszenia gazetki do konkursu może dokonać Redaktor Naczelny redakcji gazetki szkolnej. Należy po zalogowaniu 

się na swoje konto w serwisie www.juniormedia.pl przejść do edytora gazet, utworzyć czterostronicową gazetkę w 

formacie A3, opublikować ją i zgłosić do konkursu. Zgłoszone gazetki do konkursu są widoczne w zakładce „Junior w 

Druku”. 

3. Szkoła może zgłosić do jednego konkursu tylko jedną gazetkę. 

4. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie w Serwisie gazetki szkolnej w oparciu o następujące kryteria: 

a. Format gazety A3, 

b. Objętość 4 strony. 

5. Gazetki nie spełniające wymaganego formatu i objętości nie mogą zostać zgłoszone do konkursu.  
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6. Do konkursu można zgłosić tylko gazetkę opublikowaną w Serwisie.  

7. Po wycofaniu przez uczestnika zgłoszonego wydania gazetki z konkursu w trakcie trwania głosowania 

automatycznie usuwane są wszystkie głosy oddane na gazetkę.  

8. Po usunięciu gazetki z Serwisu również kasowane są wszystkie głosy jeżeli wydanie brało udział w konkursie.  

9. W przypadkach opisanych w ust. 6 i 7 powyżej  wyświetla się stosowna informacja.  

 

§4. Nagrody w Konkursie 

1. Nagrodą w konkursie jest bezpłatny druk 50 najlepszych gazetek opublikowanych w Serwisie przez szkoły oraz ich 

dostarczenie do szkoły. Szkoła, której gazetka zostanie nagrodzona w konkursie otrzyma 250 egzemplarzy 

wydrukowanej gazetki.  

2. Druk gazetek odbędzie się w jednej z drukarni prasowych Polskapresse na koszt Organizatora. 

3. Wartość nagrody dla szkoły to 280 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych) netto.  

 

§5. Głosowanie w Konkursie 

1. Oceny nadesłanych do konkursu gazetek szkolnych dokona Jury oraz Internauci poprzez głosowanie na stronie 

internetowej www.juniormedia.pl/juniorwdruku  

2. Nagrodzonych zostanie 50 gazetek. Internauci wybiorą 5 gazetek ze wszystkich zgłoszonych do konkursu, a  

pozostałe 45 zostanie wybrane głosami Jury.  

3. Głosowanie Jury: 

a. W skład Jury wejdą przedstawiciele Polskapresse i Mediów Regionalnych. 

b. Ocena gazetek przez Jury nastąpi po zakończeniu głosowania internautów do 25 listopada 2014r.  

Jury nie głosuje na gazetki, które zwyciężą w głosowaniu internautów. 

c. Jury będzie brać pod uwagę: 

1) oryginalność gazetek szkolnych, 

2) jakość zamieszczonych artykułów, 

3) jakość zdjęć, 

4) ogólne wrażenie estetyczne. 

d. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

4. Głosowanie internautów:  

a. Głos wraz z oceną może oddać dowolna osoba - nie ma znaczenia czy jest zalogowana w Serwisie 

czy nie.  

b. Głos można oddać tylko na gazetkę zgłoszoną do konkursu.  

c. Każdy głosujący może oddać maksymalnie 10 głosów, każdy na inną gazetkę.  
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d. Głosowanie internautów odbędzie się w terminie 18 listopada 2014 r. godz. 00:00 – 23 listopada 

2014 roku do 23:59. Wyniki głosowania internautów zostaną podane w ciągu sześciu dni od daty 

zakończenia konkursu.  

5. Organizator ma prawo unieważnić głosowanie internautów jeżeli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że 

głosowanie odbyło się niezgodnie z Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w przypadku 

powzięcia wiedzy o używaniu botów, skryptów lub innych programów automatycznie oddających głos w konkursie 

lub automatyzujących przebieg głosowania.  

6. W takiej sytuacji wszystkie gazetki, które otrzymają nagrodę wyłoni Jury. 

 

§6. Przekazanie nagród w Konkursie 

1. Szkoły nagrodzone w konkursie zostaną poinformowane o wygranej mailowo, poprzez konto pocztowo w Serwisie 

oraz przez zamieszczenie informacji w Serwisie w ciągu trzech dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu. 

2. Nagrody zostaną dostarczone na adres szkoły w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.  

 

§7. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w warszawskiej siedzibie 

Organizatora przy ul. Domaniewskiej 45, oraz na platformie internetowej www.juniormedia.pl  

2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-

reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.  

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie, w 

stosunku, do którego powziął podejrzenie o działanie sprzeczne z Regulaminem.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem 

Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. O ewentualnych zmianach 

Regulaminu Uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.juniormedia.pl. 
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