Warszawa, 28 marca 2018 r.

Już po raz czwarty dziennikarze zawalczą o prestiżową
statuetkę branży energetycznej – „Platynowego
Megawata”
Informacja prasowa

•

28 marca br. rusza IV edycja Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”,
którego celem jest wyróżnienie dziennikarzy konsekwentnie edukujących
społeczeństwo w zakresie liberalizacji sektora energetycznego.

•

Patronat Honorowy nad Konkursem objął Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki. Partnerami Konkursu zostały następujące instytucje: TAURON
Polska Energia S.A. (Partner strategiczny), PGNiG Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., GAZSYSTEM S.A. oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

Konkurs zainicjowany przez Towarową Giełdę Energii w 2014 r. stanowi zwieńczenie
całorocznej pracy dziennikarzy, którzy konsekwentnie i rzetelnie edukują społeczeństwo
w zakresie funkcjonowania sektora energetycznego, w tym w szczególności w zakresie
rynków energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz praw majątkowych. W Kapitule Konkursu
zasiądą przedstawiciele instytucji, które poprzez swoje działania wyznaczają kierunki zmian
na tych rynkach: PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A., GAZ-SYSTEM S.A. oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych
S.A. Partnerem strategicznym IV edycji Konkursu została spółka TAURON Polska Energia.
Patronat Honorowy nad plebiscytem, podobnie jak w ubiegłych latach, objął Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki.

„Współczesna energetyka zmienia się w niespotykanym od dziesięcioleci tempie. Z jednej
strony pojawiają się zupełnie nowe problemy związane z innowacjami, elektromobilnością
czy cyfryzacją, z drugiej zmiany w otoczeniu regulacyjnym wymagają głębokiej wiedzy nie
tylko z dziedziny prawa energetycznego. Rzetelna i fachowa praca dziennikarzy jest dla nas
wartościowym źródłem informacji, z którego korzystamy w naszej codziennej pracy,
a ponadto stanowi inspirację do podejmowania nowych inicjatyw” – mówi Filip Grzegorczyk,
Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
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„Przed nami czwarta odsłona Konkursu, którą realizujemy we współpracy z naszymi
Partnerami. Jest to dowód na to, że branży energetycznej zależy na rzetelności
przekazywanych treści, czujemy się współodpowiedzialni za rozwój sektora, którego
jesteśmy częścią. Razem chcemy promować takie dziennikarstwo, które w przypadku
energetyki wymaga nie tylko wiedzy merytorycznej, ale także umiejętności przekazania jej
czytelnikom” - powiedział Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE.

Zasady udziału
Konkurs skierowany jest do reprezentantów mediów ogólnopolskich, regionalnych
oraz branżowych. Do konkursu mogą być zgłoszone materiały prasowe, radiowe,
telewizyjne i internetowe, opublikowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
poświęcone zagadnieniom z rynku energii elektrycznej, gazu oraz praw majątkowych
w Polsce.
Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą Przedstawiciele Patronów Honorowych oraz
Partnerów Konkursu, wyłoni laureatów plebiscytu. Nadesłane materiały zostaną ocenione
pod względem m.in. wartości informacyjnej, poprawności merytorycznej, formy i jasności
wypowiedzi, czy walorów publicystyczno-edukacyjnych. W ramach czwartej edycji Konkursu
dla mediów „Platynowe Megawaty” wyróżnieni zostaną dziennikarze w następujących
kategoriach:
•
•
•
•

Dziennikarz Roku 2017
Wyróżnienie za najlepszy materiał prasowy o rynku energii elektrycznej w roku 2017
Wyróżnienie za najlepszy materiał prasowy o rynku gazu w roku 2017
Wyróżnienie za najlepszy materiał prasowy o rynku praw majątkowych w roku 2017

Rejestracja uczestników konkursu rozpocznie się 28 marca 2018 r., a zakończy 25 kwietnia
2018 r. Nominacje mogą zgłaszać: dziennikarze – autorzy publikacji, kolegia redakcyjne
gazet, stacji radiowych i telewizyjnych oraz profesjonalne redakcje internetowe,
zatrudniające zawodowych dziennikarzy, a także Członkowie Kapituły Konkursu oraz
Członkowie TGE.
Szczegóły
konkursu
oraz
regulamin
https://www.tge.pl/pl/467/regulamin.
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***
Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) jest Nominowanym Operatorem Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) dla polskiego obszaru cenowego oraz jedyną
licencjonowaną giełdą towarową w Polsce, posiadającą od lutego 2015 r. zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. 15 listopada 2017 r. TGE rozpoczęła
działalność jako pełnoprawna giełda-koordynator PCR oraz operator na europejskim rynku MRC. TGE znajduje się na opublikowanej przez ACER liście platform do
raportowania danych transakcyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia REMIT. TGE gwarantuje pewność i bezpieczeństwo transakcji na wszystkich prowadzonych
rynkach. Od lutego 2012 r. TGE należy do GK Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kontakt dla mediów: press@tge.pl.

PATRONAT HONOROWY

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNERZY

