Zostań Twórcą Roku! Konkurs dla
blogerów i twórców video
Piszesz bloga i marzysz o sukcesie? Nagrywasz wideo i czekasz,
aż ktoś je zauważy? Weź udział w największym konkursie dla
internetowych twórców - wygraj samochód, zdobądź sławę i
uznanie środowiska. Zgłoś swój udział, bo to największe
wydarzenie dla całej polskiej blogosfery, kierowane do całej
blogosfery, bez względu na platformę blogową. Tegoroczna, 11.
edycja konkursu - Gala Twórców - rozszerzona została o twórców
wideo oraz o ocenę obecności twórców w social media. Do
wygrania jest samochód i wiele innych, cennych nagród.

Uczestnicy konkursu będą mogli zgłaszać swoje blogi i kanały video w
kategoriach tematycznych. Dodatkowo w konkursie będzie można
zwyciężyć w kategorii Tekst Roku (dla blogerów) oraz Video Roku (dla
twórców video) oraz otrzymać nagrodę główną – tytuł Twórcy Roku 2015.
Wyboru laureatów dokonują najpierw internauci podczas głosowania SMS.
Wpływy z głosowania przekazane zostaną na Fundację Dziecięca Fantazja.
W dalszej kolejności twórcy o największej liczbie głosów SMS (10
najwyższych pozycji w każdej kategorii: blog i twórca video oraz 30
najwyższych pozycji dla: tekst i video) poddani zostaną ocenie Jury. W Jury
zasiądą znane Polakom osobistości – wśród nich m.in. Wojciech Modest
Amaro, Jarosław Kuźniar, Patryk Vega czy Anna Dereszowska i Mela
Koteluk. Każdy z jurorów nominuje po 3: blogi, twórców video, teksty, video.

Na tej podstawie wyłonieni zostaną: po jednym zwycięzcy dla każdej
kategorii dla bloga i twórcy video, blog roku, twórca video roku, tekst roku,
video roku oraz twórca roku.
W trakcie konkursu – na stronie internetowej i podczas uroczystej Gali,
która odbędzie się 18 marca w Warszawie w hotelu Sheraton –
prezentowani będą także partnerzy, sponsorzy i patroni medialni. Gala
będzie także transmitowana na żywo dla wszystkich zainteresowanych
internautów.
Nagroda główna TWÓRCA ROKU 2015 – Grand Prix w konkursie,
przyznana zostanie jednemu z nominowanych twórców video i blogów.
Tytuł otrzyma osoba, która oprócz prowadzenia bloga lub kanału video,
posługuje się innymi kanałami social media do komunikacji ze swoimi
odbiorcami i robi to skutecznie, atrakcyjnie i kreatywnie, budując swoją
markę i angażując odbiorców, na najwyższym poziomie.

Gala Twórców, czyli nowa formuła
W tym roku dla zwycięzców przewidziana jest Nagroda I, II, III i IV stopnia.
Nagroda I stopnia jest nagrodą główną konkursu. Wygrana osoba
otrzymuje tytuł Twórcy Roku. W tej kategorii nie ma oddzielnych zgłoszeń,
pod ocenę trafiają wszystkie blogi i twórcy/kanały video, które zostały
nominowane - po 3 w każdej kategorii, łącznie 36 trafia pod ocenę kapituły.
Na tej podstawie jurorzy wspólnie wyłaniają jednego zwycięzcę głównego
(twórcę roku), nagradzając za najwyższy poziom twórczości w mediach
społecznościowych oraz laureatów nagród: Blog Roku i Twórca Video
Roku.
Z kolei Nagrodę II stopnia otrzymają łącznie dwie osoby, których twórczość
zostanie nagrodzona tytułem Bloga Roku i Twórcy Video Roku. Decyzją

kapituły konkursu wybierany jest jeden Blog Roku spośród wszystkich 18
nominowanych w konkursie blogów. Decyzją kapituły konkursu wybierany
jest także jeden Twórca Video Roku spośród wszystkich 18 nominowanych
w konkursie Twórców Video.
W ramach Nagrody III stopnia przyznaje się tytuł Bloga Roku w sześciu
kategoriach tematycznych (Kulinarne, Pasje i Twórczość, Podróże,
Publicystyka, Styl Życia, Specjalistyczne). Dziesięć blogów w każdej
kategorii trafia do finału w wyniku głosowania SMS. Na tej podstawie każdy
z jurorów w danej kategorii nominuje po trzy blogi do nagrody. Decyzją
jurora w każdej kategorii wybierany jest zwycięzca w kategorii.
Uczestnik konkursu decyduje sam, w której kategorii (blog czy video) się
zgłasza. Organizator może go przenieść jedynie do innej kategorii
tematycznej. Warto podkreślić, że nie ma możliwości zgłoszenia się w
dwóch kategoriach (blog lub video) jednocześnie.
Podobnie jak w kwestii Bloga Roku, w ramach Nagrody III stopnia
wybieramy Twórcę Video, również w sześciu kategoriach (Gaming,
Popularnonaukowe, Poradnikowe, Rozrywka, Lifestyle, Blog). Dziesięcioro
twórców/kanałów video w każdej kategorii trafia do finału w wyniku
głosowania SMS. Na tej podstawie każdy z jurorów w danej kategorii
nominuje po troje twórców/kanałów video do nagrody. Decyzją jurora w
każdej kategorii wybierany jest zwycięzca w kategorii.
Analogicznie do Bloga Roku, tutaj również uczestnik konkursu decyduje
sam, w której kategorii (blog czy video) zgłasza się. Organizator może go
przenieść jedynie do innej kategorii tematycznej. Nie ma możliwości
zgłoszenia się w dwóch kategoriach (blog lub video) jednocześnie.
Nagrodę IV stopnia przyznaje się osobno za Tekst Roku i Video Roku. 30
tekstów i 30 materiałów wideo trafia do finału w wyniku głosowania SMS.
Na tej podstawie juror nominuje trzy teksty, a drugi juror nominuje 30
materiałów wideo do wyróżnienia. Decyzją jurora wyłaniania się po jednym
zwycięzcy w obu kategoriach.
Do udziału w konkursie mogą się zgłosić blogerzy wraz z jednym tekstem z
bloga opublikowanym w ciągu 2015 roku oraz twórcy wideo wraz z jednym
filmem opublikowanym w 2015 roku.

Terminarz

1. 09.02.2016 od godz. 15:00 – 23.02.2016 do godz. 12:00 - zgłaszanie się
uczestników do konkursu
2. 23.02.2016 od godz. 15:00 – 01.03.2016 (wtorek) do godz. 12:00 głosowanie SMS
3. 01.03.2016 godz. 15:00 – wyświetlenie ostatecznego przeliczenia głosów
SMS i zaprezentowanie po 10 zgłoszeń z każdej kategorii, które mają
najwięcej głosów
4. 11.03.2016 - ogłoszenie nominacji Jury z poszczególnych kategorii
konkursowych
5. 18 marca 2016 (piątek) – GALA (ogłoszenie ostatecznych wyników
konkursu)

