Polarisprisene 2014 (redaksjonelle priser)
Alle priser gjelder redaksjonelt stoff, uavhengig av publiseringsplattform
Polaris Medias journalistpris:
Hovedpris som kan tildeles medarbeider(e) som har prestert på høyt nivå.
Juryen kan legge vekt på:
• Undersøkende og metodisk grundig journalistikk
• Avsløringer av samfunnsmessig betydning
• Reportasje- og featurejournalistikk som gir opplevelse og ny innsikt
• I alle tilfeller bør stoffet være laget og presentert på en måte som fanger
leserne/brukerne
Polaris Medias journalistpris lokal:
(Lokalavisene med opplag på under 8 000 eks. pr 1/1 2015)
Juryen kan legge vekt på:
• Journalistikk som setter dagsorden lokalt og skaper stort engasjement
• Journalistikk som i metode, tilnærming eller dristighet løfter hverdagens
ambisjonsnivå
• Journalistikk som kan være til inspirasjon for andre lokalaviser
Formidlingsprisen
Juryen kan legge vekt på:
• Saker som skaper stor interesse og engasjement gjennom bruk av humor eller originale
valg av tema, vinkling og fortellerform
Fotoprisen:
Juryen kan legge vekt på:
• Pressefotoets kvalitet, teknisk og visuelt
• Bildets innhold (dokumentasjon, engasjement)
• Bildene må ha vært publisert i en av Polaris Medias aviser eller nettutgaver
Levende bilde-prisen:
Juryen kan legge vekt på:
• Web-tv-innslagets kvalitet, teknisk og visuelt
• Innhold (dokumentasjon, engasjement, aktualitet, originalitet)
Hvem kan få prisene: Redaksjonelle medarbeidere i konsernets mediehus.
Avgrensing: Bidragene må ha vært publisert i en av konsernets publikasjoner i perioden
1.1.2014 til 31.12.2014.
Krav til innsending:
Alle bidrag beskrives ved å fylle ut deltakerskjemaet nedenfor (kopier og lim inn i e-posten).
Én epost pr bidrag!
Papiravisbidrag: Legg ved PFD av de aktuelle sidene
Web-bidrag: Legg ved lenke til aktuelle bidrag.
Foto: Legg ved bildene som jpg-filer.
Send til: Adresseavisen v/Rannei Mesloe, rannei.mesloe@adresseavisen.no

Deltakerskjema Polarisprisene 2014
(skriv inn, kopier og lim inn i e-posten du sender oss)
Dette skjemaet skal fylles ut og sendes med hvert bidrag (ikke ett for hver redaksjon).
Epost: rannei.mesloe@adresseavisen.no
Frist: 15. februar 2015

Priskategori:
Navn/tittel på bidrag:
Bidraget består av følgende elementer:
Navn på deltaker(e):
Mediehus:
Epostadresse kontaktperson:
Telefonnummer kontaktperson:
Eventuell beskrivelse/begrunnelse/bakgrunn for bidraget:

