Regulamin Nagrody im. Przemysława Gintrowskiego 2019

1. Nagroda im. Przemysława Gintrowskiego, dalej zwana „Nagrodą”, jest przyznawana na warunkach
określonych niniejszym regulaminem („Regulamin”) twórcom kultury (osoby fizyczne) lub podmiotom
prowadzącym działalność w zakresie rozwoju i promocji kultury.
2. Organizatorem konkursu („Konkurs”) i fundatorem Nagrody jest Fundacja im. Przemysława
Gintrowskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: 0000602278, NIP: 5223054490 („Fundacja”).
3. Konkurs jest przeprowadzany w porozumieniu z Panią Agnieszka Gintrowską, wdową po Przemysławie
Gintrowskim, patronie Nagrody.
4. Patronami medialnymi Nagrody są: Tygodnik Wprost, Tygodnik Do Rzeczy.
5. Laureatem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która spełni warunki określone w
Regulaminie. Przewiduje się wybór 1 (jednego) laureata Konkursu.
6. Nagrodą dla Laureata Konkursu jest pamiątkowa statuetka oraz nagroda pieniężna w wysokości
10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). Warunkiem wypłacenia nagrody pieniężnej laureatowi jest
osobiste odebranie przez laureata statuetki podczas uroczystego koncertu, który organizowany jest
przez Fundację w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie (ul. Kazimierza Karasia 2, 00-001
Warszawa), i który odbędzie się w dniu 9 grudnia 2019 roku.
7. Nagroda zostanie przyznana laureatowi – twórcy kultury lub podmiotowi prowadzącemu działalność w
zakresie rozwoju i promocji kultury, który w ocenie Kapituły, stoi na straży prawdy i umiłowania
wolności, których działalność wpisuje się również w hasło „A jednak coś po nas zostanie…”.
Przez kulturę należy rozumieć wytwory człowieka w zakresie literatury, piśmiennictwa, sztuki, w tym
sztuki plastycznej, muzycznej, teatralnej, filmowej, a także wszystko to co należy do wytworów umysłu, a
więc na przykład wiedza.
Nagroda jest przyznawana bez określania konkretnej kategorii.
8. Prawo nominowania kandydatów do Nagród mają:
a) Użytkownicy środków masowego przekazu (osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, które prawidłowo wyślą zgłoszenie, o którym mowa w punkcie 12 lit. a),
b) Członkowie Kapituły,
c) Fundacja.

9. Wyboru laureatów dokonuje Kapituła złożona z osób zaproszonych przez Fundację. Przewodniczącym
Kapituły jest Prezes Zarządu Fundacji albo osoba wybrana z grona Członków Kapituły, który prowadzi
obrady posiedzenia Kapituły. Przewodniczący wybiera spośród Członków Kapituły sekretarza Kapituły.
10.Fundacja:
a) zwołuje posiedzenie Kapituły,
b) zapewnia warunki do pracy Kapituły,
c) organizuje wręczenie nagród.
11.Procedura wyłonienia laureatów Nagrody składa się z dwóch etapów:
a) Etap pierwszy – procedura zgłaszana kandydatów do Nagrody;
b) Etap drugi – procedura wyboru laureatów Nagrody.
12.Procedura zgłaszania kandydatów:
a) Kandydatury można zgłaszać do 30 wrzesnia 2019 r. za pośrednictwem korespondencji e-mail na
adres: fundacja@gintrowski.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Fundacja im. Przemysława
Gintrowskiego, Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę (w przypadku innych podmiotów niż osoby
fizyczne) proponowanego kandydata oraz krótkie uzasadnienie wyboru. Każda osoba uprawniona
do zgłoszenia kandydata może dokonać jednego zgłoszenia zgłaszając dowolną liczbę kandydatów.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego.
b) Do czasu rozpoczęcia głosowania w sprawie wyboru laureatów Nagrody Przewodniczący Kapituły
może dopuścić nowe kandydatury, zgłoszone przez osoby uprawnione.
13.Procedura wyboru laureatów:
a) uczestnicy posiedzenia Kapituły zapoznają się ze wszystkimi zgłoszonymi kandydaturami. Każdy z
Członków Kapituły ma prawo rekomendacji któregoś z kandydatów.
b) w przypadku gdy zgłoszono więcej niż 5 (pięciu) kandydatów, przeprowadza się głosowanie nad
wyborem 5 (pięciu) kandydatów, spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur. W głosowaniu każdy
Członek Kapituły ma prawo oddania jednego głosu na jednego wybranego kandydata. Wyboru
kandydatów dokonuje się w głosowaniu tajnym. Przewodniczący obrad rozdaje biorącym udział w
głosowaniu anonimowe karty do głosowania. Do kolejnej tury głosowania przechodzi 5 (pięciu)
kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę głosów spośród wszystkich oddanych głosów. Jeśli w
głosowaniu nie uda się wybrać 5 (pięciu) kandydatów, Przewodniczący Kapituły jest uprawniony do
ograniczenia liczby kandydatur do maksymalnie 5 (pięciu). Przewodniczący ograniczy liczbę
kandydatur po naradzie z Członkami Kapituły.

c) wyboru laureata dokonuje się spośród 5 (pięciu) kandydatów wyłonionych w głosowaniu, o którym
mowa w punkcie b) chyba, że głosowanie nie było konieczne. Każdy Członek Kapituły ma prawo
oddania jednego głosu na wybranego kandydata. Wyboru laureata dokonuje się w głosowaniu
tajnym. Przewodniczący obrad rozdaje biorącym udział w głosowaniu anonimowe karty do
głosowania. Laureatem zostaje 1 (jeden) kandydat, który uzyska największą liczbę głosów spośród
wszystkich oddanych głosów.
d) jeśli w wyniku głosowania nie jest możliwe wybranie laureata z powodu uzyskania przez kilku
kandydatów równej liczby głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania, w której uczestniczą
tylko ci kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów. Jeśli w jej wyniku ponownie nie jest możliwe
wybranie laureata z powodu uzyskania przez kilku kandydatów równej liczby głosów, to odbywa się
trzecia tura.
e) w przypadku gdy w wyniku głosowania w trzeciej turze nie jest możliwe wybranie laureata z
powodu uzyskania przez kilku kandydatów równej liczby głosów, o wyborze rozstrzyga głos
Przewodniczącego Kapituły.
f)

Z przebiegu głosowania sporządzany jest pisemny protokół, który dla swej ważności podpisywany
jest przynajmniej przez Przewodniczącego.

14.Fundacja zawiadamia laureata o wynikach prac Kapituły i organizuje wręczenie nagród.
15.Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do
Fundacji na adres: Fundacja im. Przemysława Gintrowskiego, Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa, w
terminie 14 (czternastu) dni od daty wyłonienia laureata - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje
data stempla pocztowego).
16.Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą
rozpatrywane.
17.Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w
sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.
18.Regulamin
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www.wprost.pl/kultura i www.dorzeczy.pl.
19.Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w publikacjach i materiałach reklamowych mają charakter
informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
20.Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

