Tabăra de jurnalism
Ai noștri tineri
Ediția a III-a 8-12 august 2018
Participanți: 40
(din care 25-30 locuri pentru membrii cercului de jurnalism Micii reporteri)
Perioada: 8-12 august 2018
Locația: Șoldănești
Organizator: Asociația Buzzmedia
Parteneri: Europe Direct –Asociația pentru Protecția Consumatorilor Botoșani
Finanțatori: Consiliul Județean Botoșani, Asociația Buzzmedia
Scopul: Dezvoltarea unei perspective mai largi în randul participanților cu privire la
jurnalism, în contextul în care aceasta este o meserie de viitor și un atribut important pentru
multe alte profesii, precum și a abilităților jurnalistice necesare tinerilor participanți. Totodată,
se are în vedere o promovare mai bună a laturii de jurnalist a poetului Mihai Eminescu.
Obiective:
a). O cunoaștere mai bună a participanților în funcție de interesul acordat activităților
jurnalistice;
b). inițierea participanților în realizarea de materiale de presă (articole/știri/ reportaje tv și
radio/emisiuni tv și radio);
c). participarea la activități culturale, de promovare a activității de jurnalist a poetului Mihai
Eminescu;
d). interacționarea tinerilor cu personalități din zona jurnalismului;
e). cunoașterea muncii de redacție;
f). cunoașterea cerințelor și formarea deprinderilor de muncă în echipă;
g). stimularea creativității participanților;
h). evaluarea participanților în vederea obținerii unui feed-back cu privire la nivelul de
acumulare a cunoștințelor dobândite în urma activităților;
i). cunoașterea și promovarea județului;
j). interacțiunea tinerilor în aer liber fără internet și calculator;
k). promovarea activităților și a participanților la activitățile propuse;
l). asigurarea continuității proiectului

Modalitatea de înscriere:
Înscrierea se va face pe baza fișei de înscriere atașată regulamentului. O dată completată fișa,
aceasta se va trimite pe aceeași adresă de email sau direct la sediul Asociației din strada
Săvenilor nr. 2-8 (CentrulVechi, lângăBisericaUspenia). De preferat, la sediul asociației
menționat.
 Criterii de selecție
- Perioada de înscriere 25.06.2018 – 15.07.2018.
- Vârsta minimă 10 ani
- Locurile rămase neocupate de membrii cercului de journalism Micii reporteri vor fi
ocupate de copii și tineri interesați de această tabără prin organizarea unei înscrieri
ulterioare.
- Taxă de participare: 150 lei/persoană
- A se verifica dacă dosarul de înscriere cuprinde toate documentele:






Formularul de înscriere
Copie după actul de identitate;
Un CV care atestă activitatea bogată a membrului la cercul de jurnalism în ultimele 6 luni;
Acordul scris al părinţilor dacă ai până în 18 ani.
Trei titluri de articole –cele mai recente publicate (titlul și data aparitiei-nume ziar,
numarul acestuia si perioada aparitiei)
 Emisiuni/ rubrici realizate/prezentate la Telebuzz.ro
 Dovada achitării taxei de participare în tabără (copie chitanță emisă de Asociația
Buzzmedia). Taxa de participare este de 150 lei/participant.
Activitatea desfășurată la cercul de jurnalism conform Cvului, inclusiv cele trei articole
menționate și rubrici sau emisiuni, vor ajuta la selecția membrilor activi în cazul în care
numărul celor înscriși depășește numărul participanților.
Obligațiile și drepturile participanților:
 Să fie civilizați, să nu distrugă bunurile;
 Să-i trateze cu respect pe colegii și superiorii din tabără;
 Să nu recurgă la acte de violență pe parcursul deplasării spre/ dinspre tabără/ excursie/
expediție;
 Să manifeste un comportament responsabil față de propria persoană și față de ceilalți
participanți la tabără;
 Să nu aducă și să nu consume tutun, alcool, substanțe stupefiante și psihotrope;
 Să nu părăsească perimetrul taberei, decât însoțiți sau cu aprobarea organizatorilor, pe
timp de noapte sau zi;
 Să nu folosească cuvinte jignitoare care ridiculizează și supără pe altcineva și să evite
orice formă de violență și agresivitate;
 Să împărtașească ideile și să pună întrebări celor avizați ori de câte ori nu înteleg ceva;
 Să folosească echipamentul și proprietatea taberei cu același respect cu care folosesc
obiectele personale dragi;
 Să respecte lucrurile personale și intimitatea celorlalți;



Să adopte o atitudine sinceră și onestă în orice situație, dar mai ales atunci când se
produc incidente; falsa solidaritate se reduce de fapt la complicitate și tăinuirea
adevărului;



Să ia parte activ la activitățile organizate și respecte programul de activitate și de
odihnă al taberei;
Orele de masă stabilite sunt obligatorii și trebuie respectate de toți participanții la
tabără;
În afara activităților participanții sunt obligați să respecte programul de grup organizat
de către conducătorii de grup;
Orice participant la tabără care produce daune voluntare sau involuntare la locul de
cazare va plăti contravaloarea acestora stabilite de către managerul stabilimentului;
Programul de somn obligatoriu este de minim 8 ore, începând cu ora 23.00, acesta
asigurând refacerea resurselor organismului necesare următoarei zile de activitate;






Obligațiile organizatorilor:
 Să stabilească un program de activități adaptat la vârsta, stadiul de dezvoltare, nevoile
și ritmul elevilor participanți;
 Să stabilească o comisie de disciplină care va evalua eventualele situații neplăcute care
pot apărea printre participanți; comisia de disciplină va decide gradul
conflictului/neplăcerilor create și dacă se impun măsuri de remediere a situației;
 Să sesizeze autoritățile competente și părinții participanților cu privire la toate
aspectele care țin de siguranța și protecția participanților la activitate;
 Să asigure câte un supraveghetor însoțitor pentru fiecare 10 elevi participanți;
 Să ia măsuri de prevenire/reducere a riscurilor de vătămare a participanților;
 Să asigure masa și cazarea participanților;
 Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba programul activităților
dacă acest lucru se impune;
 Să dovedească imparțialitate și corectitudine la selecția participanților în funcție de
criteriile impuse prin regulament;
 Să promoveze activitățile desfășurate în tabără;
 Să se asigure că participanții au pregătirea minimală pentru desfășurarea anumitor
activități;
 Să asigure fondurile necesare pentru premiile participanților și onorariile invitațiilor ;
 Să asigure spațiile de desfășurare a activităților și se asigură că toți participanții sunt la
activități prin semnarea unei fișe de activitate;
Coordonatori:
Matfeev Ioana Cristina (Asociația Buzzmedia) – 0722246257
Oneaga Constantin– 0722.143.448

Tabăra de jurnalism
Ai noștri tineri
8-12 august 2018
Șoldănești, Botoșani
Formular de candidatură

Detalii personale ale candidatului
Nume şi
prenume:
Adresa:
Cod poştal:
Serie C.I/

Telefon

Data
naşterii:

Oraşul:

Judeţ
:

CNP

Sunt
membru al
cercului
de
jurnalism
Micii
reporteri
din anul

Sunt în clasa, la
Școala

Acte necesare:
 Copie după actul de identitate;
 Un CV care atesta activitatea bogată a membrului la cercul de jurnalism in
ultimele 6 luni;
 Acordul scris al părinţilor dacă ai până în 18 ani.
 Trei titluri de articole –cele mai recente publicate (titlul si data aparitiei-nume
ziar, numarul acestuia si perioada aparitiei)
 Emisiuni/ rubrici realizate/prezentate la Telebuzz.ro
 Dovada achitării taxei de participare în tabără (copie chitanță emisă de
Asociația Buzzmedia). Taxa de participare este de 150 lei/participant.

Date personale părinți:
Nume și prenume mama
Telefon mobil
Profesie
Nume și prenume mama
Telefon mobil
Profesie
Participări la alte tabere de jurnalism
Anul

Experienta acumulata

Secţiunea (Radio / TV / Ziare)

Sunt alergic la anumite
alimente?
In cazul unui raspuns
afirmativ, detaliati
Tineti o dieta alimentar
In cazul unui raspuns
afirmativ, detaliati

Da

Nu

Da

Nu

ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL
Tabăra de Jurnalism Ai noștri tineri
8-12 august 2018
Șoldănești, Botoșani
Numele şi prenumele participantului…………………………………………………. membru
al cercului de jurnalism “Micii reporteri” din anul ……………………, elev al
școlii......................, clasa ..................
Perioada de desfasurare a taberei de la 8-12 august 2018
Numele şi prenumele părintelui/tutorelui …………………………………………………
Numele şi prenumele cadrului didactic însoţitor: …………………………………….....
Destinaţia: Ipotesti Locul de plecare: Botosani
Locul de sosire: Șoldănești
Numele persoanei care îi va primi pe copii în tabără: Ioana Matfeev
Îmbrăcăminte specifică/Echipament specific necesar în tabără:
[] Da
[x] Nu
Programul acestei tabere cuprinde activităţi de invatare non-formala a profesiei de jurnalism
(de exemplu: cum se face un reportaj/o emisiune de radio, cum se realizeaza o emisiune/un
reportaj tv, care este diferenta intre un reportaj si o stire la televiziune/radio/presa scrisa,
tehnici de redactare a unui articol de presa, tehnici de obtinere a unui interviu etc)
a) Înţeleg că există riscul de vătămare asociat activităţilor fizice menţionate
mai sus şi sunt de acord ca propriul meu copil să participe la acestea, cu
excepţia………………… .
b) Menţionez că regimul medical permanent sau temporar al copilului meu,
inclusiv regimul de dietă, cel de medicaţie şi/sau necesitatea utilizării
aparatelor auditive sau vizuale, este: ................................................................ .
c) Sunt de acord ca, în cazul unei urgenţe de vătămare sau îmbolnăvire a
copilului, însoţitorul să mă înştiinţeze imediat, să ia legătura cu o unitate
medicală specializată, să acţioneze în numele meu şi să obţină tratamentul
medical al copilului. Mă oblig să plătesc suma aferentă, în cazul administrării
unui tratament medical contra cost.

d) Sunt de acord ca propriul meu copil să se comporte civilizat şi responsabil,
să respecte regulile stabilite şi accept consecinţele în situaţia în care nu se va
comporta ca atare.
e) Accept că sunt responsabil pentru aducerea şi preluarea copilului la orele şi
locaţiile precizate anterior. Înţeleg faptul că propriul meu copil va beneficia de
supraveghere autorizata.
f) Accept că rămâne la latitudinea organizatorilor să modifice aspectele legate
de transport, cazare şi alte servicii, după cum consideră necesar. Înţeleg că voi
fi informat asupra acestor modificări cu cel puţin 24 de ore înaintea plecării.
g) Sunt de acord şi înţeleg că sunt responsabil pentru faptele copilului meu.
Absolv organizatorul de toate obligaţiile şi răspunderea ocazionate de această
tabara, cu excepţia celor cauzate de neglijenţa însoţitorilor.
h) Înţeleg că deţinerea şi consumul de tutun, băuturi alcoolice şi droguri sunt
interzise şi am discutat acest lucru cu copilul meu. Sunt de acord ca propriul
meu copil să fie supus procedurilor disciplinare şi unei posibile anchete, dacă
va consuma alcool sau va deţine astfel de substanţe psihotrope.
i) Sunt de acord că, în cazul în care copilul meu comite o faptă gravă pe
perioada taberei, rămâne la latitudinea organizatorului să îmi trimită copilul
acasă, eu fiind informat asupra acestui lucru în prealabil. În acest caz, voi
suporta toate cheltuielile ocazionate de plecarea lui anterioară şi nu voi solicita
returnarea niciunei sume din partea şcolii. În cazul participantului minor, voi
veni să îmi preiau copilul şi voi suporta toate cheltuielile ocazionate de
plecarea lui anterioară anticipată, fără a solicita returnarea niciunei sume din
partea organizatorului.
j) În caz de urgenţă, pot fi găsit, 24 de ore, la următoarele numere de telefon:
..............................................................
k) Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la această tabără

Date de contact suplimentare: .............................................

................................. ................
(semnătura părintelui/tutorelui legal)

(data)

Declaraţia participantului

Am citit acest formular, precum și reglamentul Taberei de jurnalism Ai nostri tineri şi
înţeleg că trebuie să mă comport politicos, responsabil şi să respect regulile stabilite de
organizatorii acestei tabere, să nu consum tutun, băuturi alcoolice şi droguri şi să nu întreprind
acţiuni care pot să pună în pericol sănătatea, securitatea şi siguranţa mea sau a celorlalţi
participanţi.

______________
(numele si prenumel elevului)
semnatura

(data)

ANEXA 1
Regulament de acordare a premiilor propuse spre a fi acordate in tabara de jurnalism
participantilor:
Date introductive:
Scopul taberei de jurnalistica este dezvoltarea aptitudinilor jurnalistice ale tinerilor cu experienta in
acest domeniu.
Obiective:

-

Sa cunoasca munca de redactie si pe teren sub indrumarea unor jurnalisti profesionisti;
Sa cunoasca realizarile in domeniu ale colegilor din alte colective redactionale;
Sa-si imbogateasca experienta in domeniu prin schimburile de pareri si de idei cu
colegi din alte colective de presa;
Sa cunoasca cerintele si sa-si formeze deprinderi de munca in echipa;
Sa elimine neajunsurile din activitatea lor prin insusirea unor tehnici specifice
activitatii de jurnalist;
Sa realizeze articole pe teme date sau la alegere;
Sa scrie articole/reportaje in ziarul Buzz

Criterii de acordare a premiilor:
-

Sa aiba inclinatii si capacitatea de scriere articole si realizare a unui interviu
Sa demonstreze ca si-a format abilitati de folosire a camerei de luat vederi
Originalitatea exprimarii
Sa stie sa-si aleaga unghiul de abordare potrivit
Telegenie
Voce radiofonica si abilitati de a comunica public

Comisia formata din profesorii/trainerii invitati va decide acordarea unor calificative in
functie de evolutia fiecarui participant pe parcursul desfasurarii taberei. Trei dintre ei vor fi
selectati in vederea castigarii celro trei premii mari, respectiv:
-

-

Pentru intreaga activitate desfasurata in tabara, aceasta insemnand ca
participantul s-a remarcat la fiecare trainging/curs desfasurat, a venit cu idei, a
aratat o disponibilitate si inclinatii adevarate spre a lucra in zona media.
Rapiditate si obiectivitate in redactarea unei relatari
Creativitate, spontaneitate si telegenie

Avizat
Presedinte
Asociatia Buzzmedia

