НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ ДЛЯ МАС-МЕДІЙНИКІВ,
ЗНАВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ, ЖУРНАЛІСТІВ ТА АНАЛІТИКІВ,
ЩО ВИСВІТЛЮЮТЬ ПРОЦЕС РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
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УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ
До участі у конкурсі на отримання премії “MEDIA etc.” запрошуються журналісти, які
займаються професійною діяльністю у штаті чи поза штатом вітчизняних друкованих
видань, телеканалів, радіостудій та Інтернет-видань, а також незалежні журналісти,
фрілансери, що сплачують податки в Україні.
Щоб подати роботу на Конкурс слід надіслати електронний лист-заявку на e-mail:
konkurs@mediaetc.org, який повинен містити:
1)прізвище, ім’я, по-батькові конкурсанта;
2)назву медіа-ресурсу, який опублікував чи оприлюднив конкурсну роботу;
3)номер телефону конкурсанта для контактів з Оргкомітетом;
4)назву номінації премії, на яку подається робота;
5)назву конкурсної роботи;
6)гіперпосилання на онлайн публікацію або розміщені радіо-, відеоматеріали;
7)до листа вкладеними файлами слід додати
7.1) для конкурсу публікацій - скан або скріншот опублікованих матеріалів у
форматі, що чітко показує видання або ресурс, на якому був опублікований
матеріал у такому самому вигляді як їх побачили читачі;
7.2) для конкурсу радіо- або відеорепортажів - скан ефірної довідки, завірену
печаткою;
7.3) скан довідки про посаду конкурсанта, завіреної керівником медіа або ж скан
іншого документу, що посвідчує журналістську діяльність в Україні.
У темі електронного листа зазначайте прізвище конкурсанта.
Конкурсні аудіоматеріали можна розмістити на будь-якому файлообміннику з можливістю
Оргкомітету безперешкодно ознайомитись з матеріалами.
Конкурсні відеоматеріали можна розмістити засобами YuoTube або на будь-якому
файлообміннику з можливістю Оргкомітету безперешкодно ознайомитись з матеріалами.
Після отримання листа-заявки і перевірки поданої інформації Оргкомітет Конкурсу
надішле конкурсанту електронного листа про прийняття заявки до участі у Конкурсі.
У разі відсутності всіх необхідних відомостей у заявці організатори Конкурсу мають право
не брати таку роботу до розгляду.
Збір заявок для участі у Конкурсі триватиме з 17 листопада по 22 грудня 2016р.
включно. Заявки, що надійдуть після закінчення терміну участі у Конкурсі не братимуть.
Запитання щодо участі у Конкурсі направляйте на на e-mail: konkurs@mediaetc.org
Надсилання електронного листа-заявки означатиме розуміння та згоду Конкурсанта з
умовами участі у конкурсі на отримання премії «Media etc.»
Офіційний сайт конкурсу: http://mediaetc.org/

