Warszawa, 18 marca 2020 roku
Informacja prasowa

RADIOWA CZWÓRKA SZUKA MŁODYCH „NIEPRZECIĘTNYCH”
Właśnie wystartował kolejny plebiscyt „Nieprzeciętni”, adresowany do młodych ludzi, pomiędzy 18
a 35 rokiem życia, którzy w ciągu minionego roku zrobili coś wyjątkowego. Plebiscyt potrwa do 25
czerwca, kiedy to zostanie wyłoniony najbardziej „Nieprzeciętny” roku. Czwórka zaprasza do
nadsyłania zgłoszeń.
Plebiscyt „Nieprzeciętni 2020” ma na celu zaprezentowanie ludzi, którzy na co dzień podejmują
nietypowe działania, mają niebanalne zainteresowania, tworzą nieprzeciętne rzeczy, przez co można
określać ich mianem wyjątkowych.

Pierwszy etap tegorocznego konkursu potrwa do 19 kwietnia. Do tego czasu można zgłaszać
kandydatów. Zgłoszenia mogą nadsyłać przyjaciele, rodzina, znajomi, współpracownicy, a także sami
zainteresowani. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest wiek pomiędzy 18 a 35 rokiem życia.
Można to zrobić m.in. poprzez stronę internetową Czwórki oraz na profilach społecznościowych
Czwórki:

Facebooku

i

Instagramie,

a

także

tradycyjnie,

drogą

mailową

na

adres

nieprzecietni@polskieradio.pl.
Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, 18 maja kapituła plebiscytu wyłoni 10 finalistów. W tym
roku w jury pod przewodnictwem Hanny Dołęgowskiej, dyrektor – redaktor naczelnej Czwórki,
zasiadają: Dtekk (Jędrzej Dondziło) – DJ, pomysłodawca, koordynator i dyrektor programowy Up To
Date Festival, Michał Duchniewicz – Nieprzeciętny 2019, student medycyny na Univeristy of
Cambridge, Pembroke College, Dawid Godziek – zawodnik czołówki światowej ekstremalnych

dyscyplin rowerowych, Sara Kordowska – wokalistka, zwyciężczyni trzeciej odsłony konkursu radiowej
Czwórki „Wydaj płytę z Będzie Głośno”, Rafał Masny – współtwórca Abstrachuje.TV, jednego z
najpopularniejszych polskich kanałów na YouTube, Aleksandra i Piotr Stanisławscy – dziennikarze
naukowi, autorzy „Crazy Nauka”, najpopularniejszego i największego bloga popularnonaukowego w
Polsce oraz Areta Szpura – współzałożycielka marki modowej Local Heroes, obecnie aktywistka
ekologiczna.
W drugim etapie konkursu, to słuchacze wybiorą zwycięzcę spośród 10 finalistów. Od 18 maja do 14
czerwca będzie można głosować na swojego faworyta poprzez stronę internetową Czwórki.
A nazwisko najbardziej „Nieprzeciętnego” poznamy na uroczystej gali finałowej, planowanej na 25
czerwca.
***
Czwórki można słuchać na stronie www.czworka.online, w systemie cyfrowym DAB+ oraz poprzez aplikację
Player Polskie Radio.
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