
   
 

  

 
 

Regulamin konkursu Pióro Nadziei 2022  
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1.1 Organizatorem konkursu “Pióro Nadziei 2022” jest Stowarzyszenie Amnesty International 
z siedzibą w Warszawie przy pl. Lelewela 8.  
1.2 Organizator przyznaje nagrodę osobie, która swoją pracą medialną w Polsce w 2022 roku 
przyczyniła się do pozytywnej zmiany na rzecz praw człowieka. Kryteriami przyznania nagrody    
będą w szczególności: poruszanie ważnego społecznie tematu, rzetelność i staranność, wpływ 
na rzeczywistość, oddźwięk medialny i społeczny pracy oraz nowatorskie podejście do 
przedstawiania tematu/historii. 
1.3 Zgłoszenia będą przyjmowane od 5 stycznia do 29 stycznia 2023 roku. Kolejnymi etapami 
są preselekcja zgłoszeń przez Organizatora, wybór osób nominowanych oraz wyłonienie 
zwycięzcy przez jury konkursowe. 

  
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
2.1 W konkursie mogą wziąć udział osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone do godziny 
23:59 29 stycznia 2023 r.  
2.2 Kandydatury osób mogą być zgłaszane przez osoby indywidualne, redakcje, organizacje 
pozarządowe lub firmy. W przypadku przesłania zgłoszenia przez osobę niepełnoletnią 
wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub przedstawicieli ustawowych, która powinna być 
wysłana w trakcie trwania konkursu w formie skanu na adres dane@amnesty.org.pl (w tytule 
wiadomości należy wpisać: “Pióro Nadziei: zgoda na zgłoszenie kandydatury”) oraz listownie 
na adres: Stowarzyszenie Amnesty International, pl. Lelewela 8, 01-624 Warszawa (listem 
zwykłym). 
2.3 Zgłoszenie wraz z dopiskiem „Pióro Nadziei” należy przesyłać do godziny 23:59 25 
stycznia 2023 r. za pośrednictwem formularza na stronie: https://amnesty.org.pl/zgloszenia-
do-nagrody-medialnej-pioro-nadziei-2022-otwarte/#formularz 
2.4 Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko oraz krótkie uzasadnienie kandydatury, 
odnoszące się do kryteriów przyznania nagrody, tj. przyczyniania się do pozytywnej zmiany na 
rzecz praw człowieka w 2022 r. poprzez pracę medialną. 
2.5 Do konkursu nie mogą zostać zgłoszeni pracownicy i pracowniczki Organizatora.  
2.6 Wyklucza się możliwość zgłoszenia do konkursu członków jury oraz ich najbliższych 
krewnych. 

3. NAGRODY  
3.1 W konkursie przyznawana jest jedna nagroda główna. W szczególnych przypadkach jury 
może także zdecydować o przyznaniu wyróżnienia.  
3.2 Nagrodą w konkursie jest statuetka.  
3.3 W ramach konkursu Organizator nie przewiduje przyznania nagród pieniężnych. 
3.4. Organizator zastrzega sobie prawo uhonorowania Nagrodą Specjalną Organizatora osoby 
szczególnie zasłużonej dla praw człowieka za całokształt jej twórczości.   
 
4. ZASADY WYBORU LAUREATÓW  
4.1. Organizator ocenia zgłoszenia pod względem formalnym i dokonuje preselekcji, 
wybierając maksymalnie 10 kandydatur, które zostaną następnie poddane ocenie jury.  
4.2 Osoby nominowane do nagrody (maksymalnie 5 osób) spośród 10 kandydatur wybiera jury  
w składzie: dyrektorka biura Stowarzyszenia Amnesty International, Anna Błaszczak-Banasiak, 
osoba reprezentująca Radę Programową Stowarzyszenia oraz dwoje zewnętrznych ekspertów 



   
 

  

 
 

wybranych przez Organizatora. Pełny skład jury zostanie ogłoszony najpóźniej do 31 stycznia 
2023 r. 
4.3 Osoby nominowane do nagrody wybierane są przez jury w drodze głosowania online.  
Jeśli głosowanie jednoznacznie nie wskaże nominowanych, jury podejmie decyzję podczas 
posiedzenia w wyznaczonym przez Organizatora terminie. 
4.4 Zwycięzcę konkursu wybiera jury na posiedzeniu w wyznaczonym przez Organizatora 
terminie. 
4.5 Wybór laureatów następuje na drodze konsensusu.  
 
5. OGŁOSZENIE LAUREATÓW  
5.1 Jury publicznie ogłasza listę osób nominowanych do nagrody.  
5.2 Imię i nazwisko zwycięzcy konkursu zostanie ogłoszone nie później niż 16 marca 2023 r. 
5.3 Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagrody zwycięzcy konkursu odbędzie się 16 
marca 2023 r. 
  
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
6.1 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.  
6.2 Wartość Nagrody nie przekracza limitu wskazanego w Ustawie o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (art. 30 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 
1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176) i w 
związku z powyższym, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.  
6.3 Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej www.amnesty.org.pl.  
6.4 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. W 
szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu uroczystości zamknięcia 
konkursu bez podania przyczyny. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od momentu 
opublikowania. Informację o wszelkich zmianach w Regulaminie Organizator opublikuje na 
stronie internetowej Konkursu. 
6.5 Administratorem danych osobowych nadesłanych na konkurs jest Stowarzyszenie Amnesty 
International z siedzibą 01-624 Warszawa, Plac Lelewela 8. Dane osobowe będą przetwarzane 
do celów realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia związanych z organizacją i 
przeprowadzeniem konkursu. Dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa (m.in. Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016) nie dłużej niż 2 lata.  
Osoby przesyłające zgłoszenie kandydatury w ramach konkursu, mają prawo dostępu do swoich 
danych, mogą zwrócić się do Administratora z prośbą o ich sprostowanie, usunięcie lub 
ograniczenia ich przetwarzania, mogą także złożyć skargę do organu nadzorczego.  
W sprawie danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: dane@amnesty.org.pl”.  

 
6.6 Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2023 r. 


