
  

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania  
opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą 

Regulamin uczestnictwa w warsztatach MEDIA START 2018 
 
1. Projekt „MEDIA START” to warsztaty dziennikarsko-realizacyjne dla młodych dziennikarzy mediów 
polskich na Wschodzie realizowany jest przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”  
(dalej Organizator). Warsztaty prowadzone są w języku polskim.  
2. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Fundacji „PPnW” przy ul. Jazdów 10a w Warszawie. 
3. Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  
nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. 
 

1. Warunki uczestnictwa 
 

Uczestnik cyklu szkoleń musi spełniać następujące warunki formalne:  
• władać językiem polskim na poziomie dobrym;  
• mieć ukończony 16. rok życia i nie przekraczać 30. roku życia; 
• z własnej inicjatywy być zainteresowanym nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem 
kompetencji, umiejętności  z zakresu dziennikarstwa i mediów. 
Warunkiem uczestnictwa w projekcie, po spełnieniu ww. kryteriów, jest wypełnienie i przesłanie pocztą 
elektroniczną karty zgłoszeniowej wraz z materiałem filmowym oraz akceptacja niniejszego regulaminu. 
Ostateczną decyzję o akceptacji zgłoszenia podejmuje Organizator i powiadamia o tym Uczestnika  
w wiadomości elektronicznej.  
Warunkiem uczestnictwa w stażu w TVP Polonia jest:  
• wysoka frekwencja na warsztatach (uczestnictwo min. w 6 spotkaniach), 
• sumienna realizacja wszystkich prac zadanych przez prowadzącego warsztaty,  
• zaangażowanie i pozytywne nastawienie,  
• rekomendacja prowadzącego warsztaty, 
• wysoka kultura osobista.  
 

2. Prawa uczestnika szkolenia 
 

Każdy Uczestnik szkolenia ma prawo do:  
• udziału w szkoleniu, do którego się zakwalifikował; 
• zgłaszania uwag i oceny szkolenia, w którym uczestniczy; 
• otrzymania lub wypożyczenia materiałów warsztatowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć 
(materiałów i pomocy będących w posiadaniu Organizatora); 
• otrzymania certyfikatu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” o uczestnictwie w cyklu warsztatów 
„Media Start” po zaliczeniu minimum 6 spotkań warsztatowych; 
• ubiegania się o bezpłatny staż w TVP Polonia.  
 

3. Obowiązki uczestnika szkolenia 
 

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązuje się do:  
• zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu;  
• uczestniczenia we wszystkich modułach szkolenia; 
• aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach oraz sumiennej realizacji powierzonych przez prowadzącego 
zadań; 
• realizacji materiałów wideo podczas warsztatów oraz pomiędzy poszczególnymi modułami  
(praca domowa);   
• dbania o sprzęt powierzony uczestnikowi oraz poszanowania własności innych uczestników; 
• przekazania Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika; 
• przekazania Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” autorskich praw majątkowych do wszystkich 
materiałów foto i wideo wytworzonych podczas warsztatów „Media Start” oraz w efekcie warsztatów 
„Media Start”.  
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4. Uprawnienia Organizatora 
 
1. Organizator ma prawo publikować na stronach www.pol.org.pl,www.ida.pol.org.pl oraz innych 
wskazanych przez niego stronach i w internetowych serwisach wideo oraz serwisach społecznościowych 
na kontach Organizatora wytworzone przez uczestnika podczas warsztatów „Media Start”  
oraz pomiędzy warsztatami materiały foto i wideo. 
2. Uczestnicy są zobowiązani posiadać oświadczenie o posiadaniu autorskich praw majątkowych  
do dostarczonych materiałów, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na wykorzystanie 
wizerunku osób przedstawionych w dostarczonych materiałach. 
3. Poprzez dostarczenie materiałów Uczestnik oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe  
do dostarczonych filmów/ zdjęć oraz przenosi autorskie prawa majątkowe  nieodpłatnie na organizatora 
w zakresie niezbędnym do jego publikacji na stronach internetowych, mediach społecznościowych,  
a także przy prezentacjach stanowiących podsumowanie konkursu wraz prawem udzielenie sublicencji. 
Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnego rozpowszechniania i reprodukcji w materiałach 
reklamowych, publikacjach i publicznych projekcjach.  
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów wytworzonych przez Uczestnika.  
w trakcie trwania warsztatów „Media Start” oraz pomiędzy sesjami warsztatowymi.  
5. Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z warsztatów bez podania przyczyny.  
6. Organizator wyłoni spośród uczestników najlepszy zespół, który weźmie udział w tygodniowym stażu 
organizowanym w Polsce w TVP Polonia. 
 
Harmonogram i miejsce organizacji szkoleń i stażu. 
Szkolenia będą zorganizowane w Szkole Średniej nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie 
adres: Henerala Chuprynky St, 1, L'viv, Lviv Oblast, Ukraina, 290013 
 
Staż będzie zorganizowany w Polsce w siedzibie TVP Polonia  
adres: ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa 
 

5. Terminy spotkań 
 

Warsztat I 21-22.04.2018 
 

Warsztat II 19-20.05.2018 
 

Warsztat III 09-10.06.2018 
 

Warsztat IV 08-09.09.2018 
 

Warsztat V 29-30.09.2018 
 

Warsztat VI 20-21.10.2018 
 

Warsztat VII 17-18.11.2018 
 

Staż w TVP Grudzień 2018 *) 
 

*)wybrani uczestnicy 
 
O zmianach terminów warsztatów organizator poinformuje uczestników drogą mailową. Wszelkie 
zmiany dostępne będą na stronie organizatora www.ida.pol.org.pl 
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6. Zakres zajęć 
 
W ramach cyklu szkoleń zostaną przeprowadzone następujące moduły szkoleniowe:  
 
WARSZTAT I 
Warsztaty rozwoju indywidualnego potencjału uczestników do pracy przed kamerą. Trener i uczestnicy 
odkrywają swoje charakterystyczne cechy wizerunkowe i potencjał do rozwoju.  Ćwiczenia: nagrania 
indywidualnych wypowiedzi opisujących zainteresowania uczestników. Nagrania opowieści o miejscach 
we Lwowie i okolicy, które są atrakcyjne dla uczestników i potencjalnych odwiedzających - "Szukamy 
magicznych miejsc". 
WARSZTAT II 
Kreowanie tematu dziennikarskiego w realiach telewizyjnych. Konstrukcja materiału. Tworzenie tekstu 
komentarza reporterskiego (offa). Ćwiczenia wideo - nagranie wypowiedzi uczestników w formie 
komentarza/opinii. 
WARSZTAT III 
Realizacja zdjęć do programów telewizyjnych. Typy ujęć i rodzaje planów zdjęciowych. Ćwiczenia wideo - 
samodzielne nagrania ujęć na kamerę wykonywane przez każdego z  uczestników.  
WARSZTAT IV 
Zasady montażu filmowego, łączenie ujęć. Oś kamery - jak nie dezorientować widza w przestrzeni. 
Ćwiczenia wideo - nagrywanie prostych etiud przez uczestników wymagających montażu „w kamerze”. 
WARSZTAT V 
Język reportera i lektora – poprawność wymowy. Interpretacja żywej mowy - akcentowanie, frazowanie, 
intonacja, antykadencja/kadencja. Ćwiczenia -nagrywanie tekstów offów przez uczestników. Weryfikacja 
poprawności wymowy. Wzmacnianie ekspresji wykonania tekstu. 
WARSZTAT VI 
Praca reportera na wizji. Przygotowanie i wykonanie stand up’a reporterskiego. Reporter uczestniczący 
w plenerze - miasto i wnętrza. Prowadzenie programów newsowych - jak czytać serwisy informacyjne  
do kamery. Ćwiczenia - nagrywanie stand up’ów reporterskich. Wykonywanie serwisów informacyjnych 
do kamery. 
WARSZTAT VII 
Wywiad reporterski, czyli sztuka stawiania pytań i budowania relacji z bohaterami materiałów. 
Przygotowanie do wywiadu - co warto wiedzieć zanim zadasz pierwsze pytanie. Pytania otwarte jako 
klucz do odkrywania intencji i emocji rozmówcy. Empatia w relacji z bohaterem. Ćwiczenia wideo  
- uczestnicy nagrywają wywiady z wytypowanymi bohaterami. Warsztat kończy się analizą 
zrealizowanych materiałów wideo.  
 

7. Postanowienia końcowe 
 
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie Media Start w trakcie jego trwania lub przerwania 
uczestnictwa w projekcie, uczestnik dodatkowo zobowiązany jest do złożenia w Biurze Projektu 
pisemnej rezygnacji z podaniem jej powodu.  
 
W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie należy 
do Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. 
 
Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 
www.ida.pol.org.pl 
 

 


