Specjalnie dla uczestników IV Krajowej Konferencji Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich
przygotowaliśmy krótki niezbędnik, w którym znajdziecie najważniejsze informacje organizacyjne.
Ponadto, znajdziecie m.in. adresy miejsc, w których odbywają się poszczególne elementy Wydarzenia,
kontakt do Organizatorów, a także harmonogram. Otrzymacie go również w wersji drukowanej w Waszych
pakietach konferencyjnych po rejestracji w miejscu Konferencji.

Tegoroczna Krajowa Konferencja Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich będzie stanowić okazję
nie tylko do podsumowania kolejnego roku działalności Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich
i projektu „Aktywny Student”, ale także do wspólnej dyskusji na temat kierunków dalszej aktywności,
rozwoju mediów akademickich oraz nieformalnej integracji.
Konferencja rozpocznie się 30 listopada 2018 roku (piątek) o godzinie 16:00 na Wydziale
Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego częścią oficjalną, podczas
której uczestnicy będą mogli m.in. wysłuchać wystąpień zaproszonych gości, a także wziąć udział
w debacie otwierającej oraz spotkaniu z gościem specjalnym.
Drugiego dnia, tj. 1 grudnia od godz. 9:00 zaplanowana jest część warsztatowa – cykl spotkań
tematycznych z doświadczonymi dziennikarzami i praktykami zawodu. Uczestnicy wezmą udział
w warsztatach z zakresu m.in. reportażu, dziennikarstwa ekonomicznego, autoprezentacji
i dziennikarstwa telewizyjnego, a także dziennikarstwa radiowego.
Ostatnim punktem Wydarzenia jest udział w 12. Gali Finałowej Studenckich Nagród
Dziennikarskich MediaTory, podczas której nagrodzeni zostaną dziennikarze największych redakcji
w kraju, którzy zyskali uznanie w oczach studentów dziennikarstwa z całej Polski.

Nad Waszym uczestnictwem czuwać będą Organizatorzy, którzy dla sprawnej organizacji Wydarzenia
mają przydzielone odpowiednie obszary działań – w razie pytań zapraszamy do kontaktu!
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Zakwaterowanie*
Uczestnicy spoza Krakowa zakwaterowani zostaną
w dwuosobowych pokojach w Hotelu IBIS Kraków Centrum
przy ul. Władysława Syrokomli 2. Doba hotelowa
rozpoczyna się o godzinie 14.00 w piątek.
Hotel znajduje się 4,6 km od Dworca PKP Kraków Główny.
(Polecamy sprawdzenie dojazdu za pomocą aplikacji
„Jak dojadę”.)
*Organizator zapewnia nocleg tylko dziennikarzom spoza Krakowa.

Transport
Wszyscy uczestnicy Konferencji mają zapewniony przez Organizatora
transport autokarem pomiędzy miejscami odbywania się Wydarzenia.
Autokar będzie przewozić uczestników w wyznaczonych godzinach
na trasie Hotel – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ –
Auditorium Maximum UJ. Pierwszy kurs odbędzie się na trasie Wydział –
Hotel po piątkowej kolacji.
Osoby korzystające z komunikacji miejskiej – zapraszamy do zapoznania się
z rozkładem jazdy MPK Kraków lub korzystania ze strony www.jakdojade.pl/krakow.
Organizator nie zapewnia uczestnikom biletów komunikacji miejskiej.

Wyżywienie
W ramach Konferencji Organizator zapewnia następujące
wyżywienie: kolacja w piątek, obiad i kolacja w sobotę.
Śniadania zapewnione są jedynie w ramach noclegu w Hotelu
dla uczestników spoza Krakowa.
Dla wszystkich uczestników podczas Konferencji dostępne
będą zimne i gorące napoje w ramach przerw kawowych.

Dodatkowe informacje
Podczas Konferencji Organizator pokrywa zarejestrowanym uczestnikom
koszty noclegu, wyżywienia, transportu autokarowego oraz materiałów
konferencyjnych.
Wszelkie uwagi i informacje dotyczące np. diety prosimy umieścić
w formularzu zgłoszeniowym. Podczas Wydarzenia uruchomiony zostanie
serwis SMS dla wszystkich uczestników.
Jednocześnie, ze względu na oficjalny charakter i zapowiedzianą
obecność gości specjalnych podczas części inauguracyjnej w piątek
oraz sobotniej Gali bardzo prosimy o dostosowanie ubioru
(styl smart casual mile widziany).

Miejsca Konferencji
Hotel IBIS Kraków Centrum
ul. Władysława Syrokomli 2
Miejsce zakwaterowania uczestników Konferencji spoza Krakowa.
Odległość od Dworca PKP Kraków Główny i Dworca Autobusowego – 4,6 km,
bezpośrednie połączenie autobusowe MPK (polecamy aplikację „Jak dojadę”).

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
ul. prof. St. Łojasiewicza 4
Miejsce piątkowych i sobotnich paneli konferencyjnych. Wydział mieści się na
Ruczaju na Kampusie 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Auditorium Maximum UJ
ul. Krupnicza 33
Miejsce 12. Gali Finałowej Studenckich Nagród Dziennikarskich MEDIATORY,
która odbędzie się 1 grudnia o godzinie 17:00.

Klub Dziekanat
ul. Pędzichów 23
Klub Dziekanat będzie miejscem piątkowej integracji. Odległość Klubu
od Hotelu IBIS – 4 km.



Czy udział w Wydarzeniu jest bezpłatny?

Organizatorzy ze swojej strony pokrywają koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów
konferencyjnych oraz transportu grupowego podczas Wydarzenia. Jedynym kosztem, który należy
sfinansować w zakresie własnym lub redakcji jest koszt podróży w obie strony.



Ile osób z jednej redakcji może uczestniczyć w Konferencji?

Na każdą redakcję przypadają 2 miejsca. W przypadku wolnych miejsc Organizatorzy będą informować
o możliwości dodatkowej rejestracji – nie wcześniej niż na 3 dni przed planowanym zamknięciem procesu
rejestracji.



Czy w przypadku zapewnienia sobie noclegu we własnym zakresie, istnieje możliwość
pokrycia kosztów podróży przez Organizatora?

Nie istnieje taka możliwość.



Czy udział w Wydarzeniu jest obowiązkowy?

Udział w punktach przesłanej agendy jest obowiązkowy.



Z kim będę zakwaterowany/a w pokoju? Czy mam na to wpływ?

Dla Uczestników zostały zarezerwowane 2-osobowe pokoje, tak aby mogły w pierwszej kolejności zostać
w nich zakwaterowane osoby z tej samej redakcji. Wszelkie inne konfiguracje (również
w przypadku nieparzystej liczby osób z danej redakcji) będą ostatecznie rozstrzygane przez
Organizatorów i potwierdzane w recepcji hotelu.

30 listopada 2018 roku (piątek) - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
15:00 – 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 – 17:45

Otwarcie Konferencji


Przedstawiciel Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ



Przedstawiciel Warszawskiego Instytutu Bankowości

1. Wystąpienia:


Podsumowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej „Aktywny Student”



Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego



Przedstawiciel Santander Universidades

2. Debata otwierająca:
„Młodzi, aktywni, cyfrowi ale czy cyberbezpieczni?”


Przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji (do potwierdzenia)



Przedstawiciel Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa (do potwierdzenia)



Przedstawiciel Warszawskiego Instytutu Bankowości

Moderator: Bartłomiej Godusławski, Dziennik Gazeta Prawna
17:45 – 18:15

Briefing z uczestnikami debaty – nagrania indywidualne

18:15 – 18:45

Przerwa kawowa

18:45 – 19:45

„Niekoniecznie o sporcie” - spotkanie z Mateuszem Borkiem (Polsat Sport)

19:45 – 20:30

Kolacja

21:30 – 1:00

Integracja (Klub Dziekanat)

1 grudnia 2018 roku (sobota) - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ / Auditorium Maximum UJ
09:00 – 09:15

Otwarcie części warsztatowej

09:15 – 10.30

Sesja warsztatowa I (do wyboru jeden z dwóch paneli)
1. „Jak zdobyć newsa i nie zapomnieć języka w gębie” – Patryk Michalski (RMF FM)
2. „Magia telewizji czyli co? – trudny żywot reportera live’owego” – Olga Olesek (TVN 24)

10:30 – 11:00

Przerwa kawowa

11:00 – 12:15

Sesja warsztatowa II (do wyboru jeden z dwóch paneli)
1. „Potęga reportażu – na drodze do szlachetności” – Janusz Schwertner (Onet.pl)
2. „O chargebacku, fixingu i stawce WIBOR – prostym językiem o trudnej ekonomii”
– Bartłomiej Godusławski (Dziennik Gazeta Prawna)

12:15 – 13:45

Debata z dziennikarzami zagranicznymi „How the investigative journalism is changing in V4
countries?” (w języku angielskim)

13:45 – 14:30

Obiad

17:00 – 19:30

12. Gala Studenckich Nagród Dziennikarskich MediaTory

20:00 – 24:00

Kolacja + Integracja

