
Regulamin Konkursu „Poznaj siłę swojego głosu” 

1. Organizatorem Konkursu „Poznaj siłę swojego głosu!” jest Stowarzyszenie EZG  

z siedzibą w Zgierzu, ul. Długa 15, prowadzące internetowe Radio EZG. 

Stowarzyszenie jest także administratorem danych uczestników przedstawionych na 

potrzeby konkursu. 

2. Celem Konkursu jest promocja aktywności twórczej i działalności medialnej oraz 

wyszukanie oraz wsparcie merytoryczno-techniczne osób zainteresowanych 

współpracą z redakcją radiową. 

3. Udział w Konkursie mogą wziąć udział osoby powyżej 13. roku życia (bez 

maksymalnego ograniczenia wiekowego), mieszkający na terenie Zgierza i innych 

gmin powiatu zgierskiego lub Miasta Łodzi. 

4. Zadaniem uczestników Konkursu jest przesłanie opisu swojego pomysłu na cykliczną 

audycję radiową (kilka tematów, propozycje gości, rodzaj muzyki) wraz z plikiem 

dźwiękowym od 5 do 8 minut zawierającym próbkę/wersję demo audycji. 

5. Materiały należy przesłać na adres mail radio@ezg.info.pl do 12 kwietnia 2021 r. 

6. Zgłoszenia zostaną ocenione przez Jury w składzie: Monika Czerska, Jacek 

Grudzień i Piotr Krysztofiak. 

7. Ocena Jury odbędzie się w oparciu o kryteria: oryginalność pomysłu, kreatywność 

uczestnika oraz zgodność w formą radiową. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi  

do 23 kwietnia 2021 r. 

8. Spośród przesłanych zgłoszeń Jury wyłoni najbardziej wartościowe pomysły, których 

autorów/autorki zaprosi na warsztaty przygotowujące do poprowadzenia 

zaproponowanych audycji. 

9. Nagrodzone osoby otrzymają możliwość m. in.:  

 udziału w warsztatach prowadzonych przez znanych dziennikarzy z regionu 

łódzkiego; 

 prowadzenia swojej audycji w stałej ramówce internetowego Radia EZG; 

 realizowania odpłatnych audycji w ramach projektów Stowarzyszenia EZG;  

 być reporterem prasowym podczas lokalnych wydarzeń;  

 brać udział w wyjazdach szkoleniowych i spotkaniach integracyjnych;  

 odwiedzać profesjonalne studia radiowe i telewizyjne. 

10. Zgłaszając się do Konkursu, uczestnicy deklarują, że przesłane nagranie jest ich 

autorską twórczością.  

11. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu przez uczestnika. 

12. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator Konkursu.  
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Biogramy Jurorów: 

 

Monika Czerska - chciałam zostać aktorką, skończyłam studia ekonomiczne, 
zostałam radiowcem. Od ponad 27 lat w Radiu Łódź. Byłam reporterką, 
prowadzę programy i czytam wiadomości. Co dziennie w tym samym miejscu, 
ale zawsze inaczej. Od blisko 20-tu lat świat radiowy łączę z telewizyjnym. W Tv 
TOYA przez lata czytałam Wydarzenia, od kilku lat prowadzę magazyn 
medyczny "Potęga zdrowia". Praca jest ważna, ale to nie cały mój świat - lubię 
książki, jazdę na nartach i żeglarstwo. 
 

 

Jacek Grudzień - dziennikarz i publicysta, reżyser filmów i wydarzeń 
kulturalnych, dokumentalista, moderator wydarzeń i spotkań, szkoleniowiec, 
twórca mediów interaktywnych. Przez ostatnie 20 lat związany z TVP i Polskim 
Radiem. Wykładowca akademicki w PWSFTviT, prodziekan kierunku 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna w AHE w Łodzi. Laureat  prestiżowych 
nagród min. Ogólnopolskich Press, Złote Formaty i kilkudziesięciu nagród i 
wyróżnień w regionie. Producent filmowy, telewizyjny, organizator wydarzeń 
kulturalnych. Obecnie dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi.  
 

 

Piotr Krysztofiak - w Radiu Łódź z małą przerwą od 2008 roku, wcześniej 
praktykowałem w radiu na ostatnia literę alfabetu- u boku Andrzeja Kocjana 
(byłego dziennikarza Radia Łódź) . Obecnie najczęściej interweniuję gdy naszym 
słuchaczom dzieję się coś niedobrego - a winni są temu najczęściej urzędnicy 
lub samorządowcy... Często z mikrofonem odwiedzam podłódzkie miejscowości 
-Kutno, Łęczyce, Zgierz , Aleksandrów Łódzki , Ozorków , Stryków i Głowno i 
opowiadam o ważnych wydarzeniach w tych miastach. 
 

 


