
                          

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

O NAGRODĘ POLSKIEJ IZBY UBEZPIECZEŃ 

DLA ŚRODOWISKA DZIENNIKARSKIEGO 

  
Niniejszy regulamin określa zasady organizacyjne ogólnopolskiego Konkursu o 

Nagrodę Polskiej Izby Ubezpieczeń dla Środowiska Dziennikarskiego, zwanego dalej 

Konkursem. 

Celem Nagrody PIU dla Środowiska Dziennikarskiego jest propagowanie idei 

ubezpieczeń oraz podnoszenie poziomu świadomości i wiedzy ubezpieczeniowej 

społeczeństwa poprzez motywowanie środowiska dziennikarskiego do podejmowania 

problematyki ubezpieczeń osobowych,  majątkowych oraz ubezpieczeń emerytalnych 

obejmujących III filar w środkach masowego przekazu. 

Uczestnictwo w Konkursie. 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dziennikarze, bądź redakcje.  

 

2. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać redakcje oraz sami zainteresowani 

dziennikarze.  

 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zakładów ubezpieczeń i 
instytucji ubezpieczeniowych oraz członkowie ich rodzin, osoby czynnie 

wykonujące działalność brokerską, a także osoby współpracujące z zakładami 

ubezpieczeń, np. agenci lub likwidatorzy szkód. 

 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest pisemne lub elektroniczne 

zgłoszenie uczestnictwa na „Formularzu Uczestnictwa” zamieszczonym na 

stronie internetowej PIU: www.piu.org.pl oraz nadesłanie bezpośrednio, drogą 
pocztową lub drogą elektroniczną kopii materiałów poddawanych ocenie.  

Zasady Organizacyjne. 

1. Informacja o Konkursie dostępna jest na stronach internetowych PIU 

(www.piu.org.pl).  

 

2. Edycja Konkursu obejmuje okres od  

                       1 czerwca 2010 r.  do 31 maja 2011 roku.  

 

3. Osoby nagrodzone w Konkursie nie mogą brać udziału w kolejnych edycjach 

przez 2 lata. 

 

4. Osoby nagrodzone w Konkursie  mogą otrzymać nagrodę tylko w jednej kategorii. 
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Nagrody. 

 

1. Doroczne nagrody PIU przyznawane są za tekst lub audycję skierowane do 

odbiorcy nie zajmującego się profesjonalnie działalnością ubezpieczeniową i 

odznaczające się walorami edukacyjnymi w zakresie ubezpieczeń osobowych 

lub majątkowych.  

 

2. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody w czterech kategoriach:  

• Kategoria 1: debiut w wysokości 6.000 złotych dla dziennikarzy zajmujących 

się tematyką ubezpieczeniową nie dłużej niż 2 lata, którzy nie ukończyli 30. 

roku życia. 

• Kategoria 2: ubezpieczeniowy/a tekst/audycja roku w wysokości 10.000 

Propozycję do nagrody w kategorii ubezpieczeniowy/a tekst/audycja roku ma 

prawo zgłosić każdy z Członków Kapituły z pisemnym uzasadnieniem. 

• Kategoria 3: dziennikarz ubezpieczeniowy roku w wysokości 12.000 złotych  

• Kategoria 4: redakcja roku (nagroda symboliczna) dla redakcji za działania 

popularyzujące ideę ubezpieczeń. Propozycję do nagrody w kategorii redakcja 

roku ma prawo zgłosić każdy z Członków Kapituły z pisemnym uzasadnieniem. 

 

3.  Materiały zgłoszone do kategorii 1 – 3 oceniane będą wg  następujących 

kryteriów:  

• wartość informacyjna  

• poprawność merytoryczna  

• jasność wypowiedzi  

• walory edukacyjne  

• forma / ciekawość materiału  

 

4. O wyłonieniu zwycięzców nagród w poszczególnych kategoriach zadecyduje 

powołana przez Zarząd Polskiej Izby Ubezpieczeń Kapituła Konkursu 

składająca się z:   

• przedstawiciela Zarządu PIU - Przewodniczący Kapituły;  

• przedstawicieli zakładów ubezpieczeń  
• przedstawiciela środowiska dziennikarskiego; 

• przedstawiciela środowisk naukowo-akademickich powiązanych z edukacją 
ubezpieczeniową; 

• w skład Kapituły wchodzi również laureat nagrody z roku poprzedniego  

w kategorii Dziennikarz Ubezpieczeniowy Roku. 

 

5. Decyzję Kapituły zatwierdza Zarząd PIU. Decyzja Zarządu PIU jest ostateczna, 

uczestnikom Konkursu nie przysługuje odwołanie.  

 

6. Sekretariat Kapituły prowadzi Biuro Zarządu PIU.  
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Wymagania formalne 

 

1. Kwalifikowane są materiały opublikowane w ciągu roku dla każdej edycji 

Konkursu z wyłączeniem artykułów sponsorowanych. 

  

2. Uczestnicy konkursu zgłaszają minimalnie 3 a maksymalnie 5 tekstów/audycji, 

opublikowanych w okresie trwania konkursu. 

 

3. Wszystkie materiały zgłoszone do konkursu powinny zostać przesłane do Biura 

Zarządu PIU z informacją o czasie i miejscu publikacji w wersji papierowej 

(A4), bądź na nośnikach elektronicznych w postaci plików pdf bądź jpg w 

odniesieniu do tekstów lub plików mpeg bądź wav w odniesieniu do audycji do 

dnia 30 czerwca 2011 roku.  

 

Postanowienia końcowe 

1. Wzięcie udziału w Konkursie równoznaczne jest, w przypadku otrzymania 

nagrody, ze zgodą na opublikowanie imienia i nazwiska oraz nazwy redakcji 

uczestnika.  

2. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu, 

rozstrzygnięć dokonuje Zarząd PIU. 

 

 


