Regulamin udziału w projekcie „Młodzi piszą reportaż”
§1.
1.

Projekt realizowany jest przez Fundację Instytut Reportażu, z siedzibą przy ul. K.I.
Gałczyńskiego 7 w Warszawie (00-362), wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej pod numerem KRS: 0335427, NIP1132778984, REGON 142032435,
reprezentowaną przez Mariusza Szczygła – Prezesa Zarządu Fundacji

2.

Projekt jest współfinansowany przez miasto Stołeczne Warszawa.
§2.

Projekt trwa od 1.04.2022 r. do 30.11.2022 r.
§3.
W ramach udziału w projekcie Fundacja zobowiązuję się wobec szkół uczestniczących w projekcie
do:
a.

Organizacji bezpłatnych jednodniowych warsztatów dla grupy 15-20 uczniów w terminach:
27 maja 2022 oraz wyznaczonych (i podanych z wyprzedzeniem) terminach w czerwcu,
wrześniu i październiku.

b.

Warsztat będzie prowadzony przez osoby zajmujące się zawodowo reportażem - czynnych,
nagradzanych za teksty, śledztwa, książki i podcasty dziennikarzy.

c.

Udzielenia mentoringu/redakcji (online) najlepszych reportaży autorstwa uczestników
warsztatów – pomocy w doprowadzeniu tekstu do publikacji. Mentorami będą zawodowi
reporterzy lub dziennikarze, absolwenci Polskiej Szkoły Reportażu.

d.

Publikacja najlepszych reportaży napisanych przez uczestników warsztatów w mediach
społecznościowych Fundacji Instytut Reportażu.
§4.

Szkoła uczestnicząca w projekcie zobowiązuje się do:
a. Wyboru grupy 15-20 uczniów oraz ich opiekuna, którzy wezmą udział w jednodniowych
warsztatach (w godzinach szkolnych) w Faktycznym Domu Kultury w jednym z podanych
terminów.
b. W ciągu 4 tygodni od zakończeniu warsztatów nadesłania do koordynatorki projektu krótkich
reportaży napisanych przez uczniów, którzy wzięli udział w warsztacie. Reportaże powinny
spełniać kryteria:
- mieć nie więcej niż 12 tys. znaków;
- powinny wpisywać się w jeden z wybranych tematów: (1) Jak nastolatkowie z Ukrainy
odnajdują się w polskiej rzeczywistości; (2) Miłość do ojczyzny w oczach kilku pokoleń – za co
kochamy Polskę; (3) W pomocy innym widzą sens życia - Kim są ci, którzy pomagają.
- wszyscy uczniowie są zachęcani do napisania reportaży, ale szkoła jest zobowiązana do oddania
co najmniej 3.
§5.
Fundacja i Szkoły uczestniczące w projekcie zobowiązują się do mailowego informowania się
wzajemnie o problemach i trudnościach mogących mieć wpływa na powodzenie realizacji projektu.

Projekt współfinansowany
ze środków m.st. Warszawy

