Załącznik nr 1

Regulamin Kapituły Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia
w twórczości dla dzieci i młodzieży
Zasady funkcjonowania Kapituły
§1
1. Celem prac Kapituły Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości
dla dzieci i młodzieży, dalej zwanej „Kapitułą”, jest wybór oraz przedłożenie
rekomendowanych kandydatur do Nagrody Parze Prezydenckiej.
2. Kapituła obraduje i podejmuje decyzje na posiedzeniach plenarnych pod
przewodnictwem Przewodniczącego Kapituły lub jego zastępcy.
3. Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania poufności i nieprzekazywania
informacji dotyczących przebiegu prac Kapituły osobom trzecim.
4. Posiedzenia Kapituły mają charakter niejawny i mogą w nich uczestniczyć jedynie
członkowie Kapituły oraz Sekretarz.
5. Kapituła podejmuje decyzje w formie uchwał, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością
głosów. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność ponad połowy członków
Kapituły. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
6. Z obrad Kapituły sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy obecni członkowie
Kapituły oraz Sekretarz.
7. Zawiadomienia o posiedzeniach Kapituły dokonuje Sekretarz w formie pisemnej
lub drogą korespondencji elektronicznej. Zawiadomienie o posiedzeniu Kapituły
powinno być dokonane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W zawiadomieniu
Sekretarz wskazuje datę oraz miejsce posiedzenia.
Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Kapituły Nagrody
§2
1. Kapituła Nagrody na pierwszym posiedzeniu wyłania ze swojego grona
Przewodniczącego Kapituły i Zastępcę Przewodniczącego Kapituły.
2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Kapituły jest niejawny,
dokonywany zwykłą większością głosów.
3. W razie nieobecności Przewodniczącego Kapituły pracami Kapituły kieruje jego zastępca.
4. Prawo
zwoływania
posiedzeń
Kapituły
przysługuje
Przewodniczącemu
oraz 2/3 członków Kapituły.

Strona 1 z 2

Wybór Laureata Nagrody
§3
1. Wybór Laureata Nagrody przebiega zgodnie z etapami wskazanymi w § 6 ust. 3
Regulaminu Nagrody.
2. W przypadku uzasadnionej nieobecności, członek Kapituły może przekazać
Przewodniczącemu swój głos na piśmie.
3. Przed przystąpieniem do głosowania Kapituła odbywa dyskusję nad zgłoszonymi
kandydaturami.
4. W pierwszej edycji Nagrody, Kapituła przeprowadza głosowania odrębnie
nad kandydatami z każdej kategorii, w której przyznawana jest Nagroda.
5. Rekomendacje sporządzone są przez Kapitułę w formie pisemnej i zawierają
każdorazowo: imię i nazwisko rekomendowanego kandydata, opis jego działalności
związanej z twórczością dla dzieci i młodzieży oraz uzasadnienie rekomendowanej
kandydatury. Do rekomendacji mogą zostać załączone materiały dokumentujące dorobek
artystyczny rekomendowanego kandydata.
6. Rekomendacje Kapituły przekazywane są Parze Prezydenckiej przez Sekretarza.
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