Regulamin uczestnictwa w warsztatach “Podstawy dziennikarstwa”
1. Organizatorem szkolenia jest:
●

Stowarzyszenie Luxtorpeda
ul. 3-go Maja 19
44-230 Czerwionka- Leszczyny
● Stowarzyszenie Redukowania Bierności
ul. 3-go Maja 19
44-230 Czerwionka- Leszczyny
2. Szkolenie jest bezpłatne.Warunkiem otrzymania certyfikatu jest wykonanie trzech
prac wolontaryjnych dla wybranej organizacji pozarządowej bądź instytucji publicznej
do 30.11.2019 roku. W celu potwierdzenia wykonanych prac należy przedstawić
zaświadczenie o wolontariacie z pieczątką organizacji z którą podpisano umowę.
Wykonanie powyższych prac można również odbyć u organizatora szkolenia.
3. Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która ukończyła 13 lat
4. Szkolenie odbywa się w ramach projektu "Wolontariat wzmacnia" dofinansowanego
ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich 2018
5. Zakres tematyczny:

1. Media, a co to takiego? Historia oraz ich podział,
2. Gatunek: Dziennikarstwo – czyli podział tego co nazywamy dziennikarstwem,
3. Gatunki informacyjne – czyli co to jest biała, lead, wzmianka,
4. Informacja: źródło wiedzy,
5. Wywiad, setka, rozmowa, sonda,
6. Scenariusz – mapa działania,
7. Artykuł promocyjny
8. Relacja czy zawsze musi być taka sama
9. Reportaż czy Felieton?
10. Tytuł – to ważne!
11. Prawa autorskie i pokrewne
12. Tworzenie ciekawej informacji dla mediów
13. Prawo prasowe i etyka w mediach,
14. Praca warsztatowa: stworzenie materiału filmowego stworzonego na podstawie
scenariusza uczestników warsztatów

5. Czas trwania szkolenia:
10.05 16:00-20:00
17.05 16:00-20:00
24.05 16:00-20:00
31.05 16:00-20:00
08.06 9:00- 13:00
14.06 16:00-20:00
15.06 9:00-15:00 (realizacja reportażu wraz z grupą warsztatów wideofilmowania)
6. Uczestnik otrzymuje:
a) 30 h szkolenia z profesjonalną kadrą:
Adrian Grad– dziennikarz, producent, kierownik produkcji. Od ponad 12 lat związany
z TVP S.A. Autor blisko setki reportaży emitowanych w takich programach jak Magazyn
Reporterów, Reporter Polski (TVP2), Obserwator (TVP1) oraz Alarm! (TVP1). Autor
scenariuszy widowisk telewizyjnych realizowanych na żywo. Współpracował z ogólnopolskim
portalem internetowym Onet Biznes. Stale współpracuje z lokalnymi mediami m.in.
Rybnik.com.pl. Producent i współautor filmów dokumentalnych i przyrodniczych
nagrodzonych na licznych ogólnopolskich festiwalach i konkursach.

b) certyfikat

7. Zgłoszenia pod adresem:
www.gbluxtorpeda.org/category/szkolenia
O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje organizator. Pierwszeństwo mają osoby z terenu
Gminy i MIasta Czerwionka-Leszczyny. O zakwalifikowaniu organizator poinformuje drogą
mailową najpóźniej do dnia 01.05.2019.

