
Умови участі у конкурсі «Свобода преси 2023 - 
Спеціальна премія Україна»
На здобуття премії можуть претендувати штатні журналісти та карикатуристи, які проживають 
або працюють у Європі.

Членство в BJV або DJV не є обов‘язковою умовою участі, так само як і німецьке громадянство.

На конкурс приймаються журналістські роботи всіх видів (тексти, фотографії, аудіовізуальні 
матеріали, карикатури), які висвітлюють ситуацію в Україні. На здобуття спеціальної премії 
„Україна“ також приймаються роботи, які були створені в Україні в особливих умовах війни і 
описують становище людей в країні.

Роботи повинні бути створені протягом останніх дванадцяти місяців до дати закінчення прийому 
заявок. 

Роботи повинні бути написані німецькою або англійською мовами. В інших випадках, будь 
ласка, додайте переклад роботи англійською або німецькою мовами.

Просимо надсилати заявки у друкованому- та/або в цифровому вигляді на носіях інформації 
(виняток: відео- та кіноматеріали у форматі MPEGZ або короткометражні фільми на DVD або 
CD, також можливі флешки) разом із аплікаційною формою на адресу: 

Bayerischer Journalisten-Verband, St.-Martin-Str. 64, 81541 München, Germany

Для радіо- та телевізійних матеріалів достатньо вказати посилання на конкурсну заявку.

Прийом заявок завершується 12 квітня 2023 року. За основу береться дата поштового 
штемпеля. 

Конкурс не передбачає повернення надісланих робіт. Якщо ви бажаєте це зробити, будь ласка, 
зазначте це у формі заявки та додайте конверт зі штемпелем.

Призовий фонд складає 1000 євро.

Журі, що складається з представників Баварської асоціації журналістів, розглядатиме та 
оцінюватиме конкурсні роботи. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.bjv.de.

Будь ласка, вкажіть у аплікаційній формі, де і з якої нагоди була створена робота. 

Він/вона запевняє, що надіслані роботи вільні від правок третіх осіб та погоджується, що вони 
можуть бути використані на безоплатній основі: 

- у крос-медійному висвітленні конкурсу, у звіті BJV report, на сайті BJV www.bjv.de та у 
соціальних мережах,

- а також можуть бути опубліковані на конкурс.

Ім‘я авторів буде згадуватися при кожній публікації.

Судовий процес виключений. Беручи участь у конкурсі, учасники погоджуються з умовами 
конкурсу. Персональні дані будуть використані виключно з метою участі в конкурсі і не будуть 
передані третім особам.
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