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Konto bankowe: BZ WBK S.A. I O/ Wągrowiec nr 84 1090 1245 0000 0001 0420 1869 

 
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 

dla mediów lokalnych i regionalnych  

  KOŁOBRZEG  16-18 MAJA 2013 r. 

 

     Zapraszamy do udziału w kolejnych warsztatach dziennikarskich,  tym razem w 

Kołobrzegu.  To spotkanie lokalnych mediów poświęcamy nowym mediom we 

współczesnym świecie, zwłaszcza wykorzystaniu ich w codziennej praktyce  lokalnej prasy i 

mediów elektronicznych.   

     Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zadbało o bogaty program z udziałem znamienitych 

dziennikarzy, tudzież praktyków dziennikarskiego rzemiosła, znanych z ogólnopolskich  

mediów. 

     Udział w warsztatach należy zgłosić do 13 maja br. za pomocą załączonej karty 

zgłoszeniowej lub pocztą mailową. W tym terminie prosimy też  dokonać opłaty 

akredytacyjnej na konto SPL (szczegóły na karcie zgłoszeniowej). Uwaga! Członkowie 

Stowarzyszenia Gazet Lokalnych i Stowarzyszenia Polskich Mediów wnoszą odpłatność 

akredytacyjną w wysokości 300 zł.  

     Pobyt w ośrodku można we własnym zakresie sobie wydłużyć do niedzieli, rezerwując 

noclegi drogą mailową lub na miejscu po przybyciu na warsztaty. 

      Partnerski ośrodek wypoczynkowy „Poznanianka” oferuje komfortowe warunki 

zakwaterowania, nie mówiąc o smakowitym wyżywieniu i możliwości skorzystania z 

bezpłatnych niektórych zabiegów. 
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*** 

     Adres miejsca warsztatów: Ośrodek Sanatoryjno-Wczasowy „Poznanianka”, ul. 

Cypriana Kamila Norwida 1, 78 - 100 Kołobrzeg. 

     Kontakt z „Poznanianką”: poznanianka@onet.pl, tel. +48-94-352-60-81, fax. +48-94-

352-37-63,  http://www.poznanianka.pl/ 

     Kontakt z Biurem SPL (ul. Janowiecka 1, 62-100 Wągrowiec): dyrektor Milena 

Stokłosa, tel./fax 67 262 33 34, tel. kom. 664 306 436, reklama@gloswagrowiecki.pl 

 

 

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW: 

 

 

Czwartek, 16 maja 

do godz. 12: Przyjazd i zakwaterowanie w „Poznaniance” 

godz. 13-14: Obiad   

godz. 14 – 16: „Internet w praktyce prasy lokalnej”  

godz. 16- 18: Spotkanie z Prezydentem Kołobrzegu – wizyta w ratuszu 

godz. 18 – 19: Kolacja  

godz. 19 – 22: Spotkanie integracyjne 

 

Piątek, 17 maja  

godz. 8-9: Śniadanie 

godz. 9 – 12: „Monetyzacja treści prasowych. Modele biznesowe w wydawnictwach 

prasowych” 

godz. 13 -14: Obiad 

godz. 14 – 16: „Kodeks Dobrych i Złych Praktyk Wydawców Prasy” 

godz.16 -18: „Jak wykorzystywać nowe technologie informatyczne w  pracy redakcji 

prasowej”  

godz. 18 – 20: Kolacja – grill w ogrodzie 

godz. 20 – 22: Spotkanie z dziennikarskim VIP-em  

 

Sobota, 18 maja 

godz. 8 - 9: Śniadanie 

godz. 9 -11: „Manipulacja informacją w dobie mediów społecznościowych” 

godz. 11 – 14: Wycieczka  po turystycznych atrakcjach Kołobrzegu i okolic 

godz. 14 - 15: Obiad i zakończenie warsztatów, wręczenie  certyfikatów   

Uwaga! Szczegółowy program z nazwiskami realizatorów poszczególnych tematów ukaże 

się na stronie internetowej SPL  (www.prasalokalna.eu) na tydzień przed warsztatami. 

 

                                             

  DO ZOBACZENIA W KOŁOBRZEGU! 

 

                                                                 Prezes Zarządu SPL 

                                                        Jerzy Mianowski (tel. 503 071 179) 
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KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W WARSZTATACH 
 

DLA MEDIÓW LOKALNYCH I REGIONALNYCH 

w Kołobrzegu, w dn. 16-18 maja 2013 r. 

 

Lp. Nazwisko i imię PESEL 
Adres 

zamieszkania 

Członek 

SPL 

(tak/nie) 

Redakcja (tytuł) 

lub wydawca 

 

1.       

2.     

 3.     

4.     

 

Adres do korespondencji, telefon, fax, e-mail: 

……………………………………………………………………………………………………….................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………....................................… 

………………………………………………………………………………………………………………………………...................................… 

Rachunek za udział w warsztatach wstawić na: 

……………………………………………………………………………………………………………………………...............................…....… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...............................… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...............................… 

Odpłatność członków SPL, SGL i SPM  za udział w warsztatach wynosi 300 zł, nie zrzeszonych – 340 zł. 

Wymaganą opłatę akredytacyjną w kwocie ............................. zł przekazano do BZ WBK S.A. I 

O/Wągrowiec na konto nr: 84 1090 1245 0000 0001 0420 1869 w dniu……………………………………............................. 

Po dokonaniu wpłaty SPL wystawi rachunek, który będzie do odbioru podczas warsztatów. Z powodu ograniczonej liczby 

miejsc o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpływu opłat.  
 

 

 

................................................................ ……                                                       ............................................................. 

    (pieczątka instytucji)                                                                           (podpis  delegującego/zgłaszającego)          

 
UWAGA ! Po wypełnieniu zgłoszenie należy przesłać pocztą w terminie do 13 maja br.  na adres: 

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej w P 

ul. Janowiecka 1, 62- 100 Wągrowiec 

(Warsztaty SPL w Kołobrzegu) 
 

Telefon kontaktowy do prezesa Zarządu SPL: 503 071 179, dyrektora Biura SPL: 664 306 436. 

 

 

Uwagi zgłaszającego:  

 


