Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia
w twórczości dla dzieci i młodzieży
Postanowienia ogólne
§1
1. Organizatorem Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości
dla dzieci i młodzieży, zwanej dalej „Nagrodą”, jest Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Obsługę organizacyjną Nagrody i Kapituły Nagrody zapewnia Biuro Kultury
i Dziedzictwa w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej
„Sekretariatem Nagrody”.
3. Sekretariat Nagrody i Kapituły Nagrody mieści się w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, przy ul. Wiejskiej 10 w Warszawie, 00-920 Warszawa,
nr tel. (22) 695 12 44, adres e-mail: bkd@prezydent.pl.
Cel Nagrody
§2
1. Nagroda przyznawana jest twórcom sztuki adresowanej do młodego pokolenia.
2. Celem Nagrody jest promocja sztuki dla dzieci i młodzieży, podniesienie społecznej rangi
tej sztuki oraz podkreślenie jej znaczenia dla kształtowania wrażliwości artystycznej
młodych odbiorców kultury.
3. Nagroda ma charakter honorowy. Laureat Nagrody nie otrzymuje z tego tytułu
gratyfikacji finansowych.
4. Laureat Nagrody otrzymuje statuetkę oraz prawo do posługiwania się tytułem:
„Laureat Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci
i młodzieży w kategorii [nazwa kategorii] w [rok]”.
Zakres tematyczny i harmonogram Nagrody
§3
1. Nagroda przyznawana jest corocznie, począwszy od 2014 roku.
2. Nagroda może być przyznawana w następujących kategoriach: literatura, film, sztuki
plastyczne, muzyka, teatr.
3. Nagroda jest przyznawana cyklicznie, tylko w jednej z kategorii, wskazywanej
w harmonogramie Nagrody, ustalanym przez Szefa Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, przy ogłaszaniu kolejnej edycji Nagrody, z zastrzeżeniem
§ 9.
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Kapituła Nagrody
§4
1. Kapitułę Nagrody, zwaną dalej „Kapitułą”, powołuje w formie pisemnej
Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odrębnie do każdej edycji Nagrody
– po uprzedniej akceptacji Pary Prezydenckiej.
2. W skład Kapituły wchodzi sześć osób.
3. W skład Kapituły wchodzą: przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej oraz 5 specjalistów z dziedziny, w której w danej edycji przyznawana jest
Nagroda, związanych z twórczością dla dzieci i młodzieży, z zastrzeżeniem § 9.
4. Członkostwo w Kapitule ustaje w wyniku rezygnacji złożonej przez członka Kapituły,
odwołania przez Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
lub śmierci członka Kapituły. W takich przypadkach Szef Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej – po uprzedniej akceptacji Pary Prezydenckiej – powołuje
nowego członka Kapituły.
5. Kapituła powoływana jest na czas trwania danej edycji Nagrody i kończy pracę
z dniem wręczenia Nagrody.
6. Członkowie Kapituły mogą być powoływani powtórnie w skład Kapituły, w kolejnych
edycjach Nagrody.
7. W skład Kapituły mogą wchodzić laureaci poprzednich edycji Nagrody.
8. Za udział w pracach Kapituły, Członkowie mogą otrzymywać wynagrodzenie.
9. Celem prac Kapituły jest dokonanie oceny zgłoszonych do Nagrody kandydatów
oraz przedłożenie wyłonionych rekomendacji Parze Prezydenckiej.
10. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Sekretarza Nagrody,
który uczestniczy w obradach Kapituły.
11. Sekretarz nie jest członkiem Kapituły i nie ma prawa do głosowania.
12. Zadaniem Sekretarza jest zapewnienie obsługi organizacyjnej
Kapituły,
a w szczególności: protokołowanie obrad Kapituły oraz zapewnienie sprawnej
komunikacji pomiędzy Kapitułą a Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
13. Tryb działania Kapituły, a w szczególności:
a) tryb wyłaniania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego,
b) zasady wyboru kandydatów rekomendowanych Parze Prezydenckiej,
określa Regulamin Kapituły, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Zgłaszanie kandydatów do Nagrody
§5
1. Do zgłaszania kandydatów do Nagrody uprawnionymi są:
a) Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie, w kategorii muzyka,
b) Instytut Książki w Krakowie, w kategorii literatura,
c) Instytut Teatralny w Warszawie, w kategorii teatr,
d) Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie, w kategorii film,
e) Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, w kategorii sztuki plastyczne,
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f) członkowie Kapituły, w każdej kategorii.
Sekretariat Nagrody informuje pisemnie instytucje wymienione w ust. 1 o możliwości
zgłaszania kandydatów do Nagrody oraz o kategorii, w której dana instytucja może
zgłaszać kandydatów do Nagrody.
Instytucje, o których mowa w ust. 1, dokonują zgłoszeń kandydatur do Nagrody
korespondencyjnie na adres Sekretariatu Nagrody, na formularzu, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w terminie wskazanym przez Sekretariat
Nagrody. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
Do formularza, o którym mowa w ust. 3 mogą zostać załączone w szczególności: zdjęcia,
filmy, opinie, materiały prasowe itp., dokumentujące wybrany dorobek artystyczny
zgłaszanego kandydata do Nagrody.
Materiały niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie lub nadesłane
po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie.
Formularz, o którym mowa w ust. 3, zawiera oświadczenia zgłaszającego o:
a) akceptacji Regulaminu Nagrody,
b) wyrażeniu zgody na bezpłatną publikację, w szczególności na stronie
www.prezydent.pl i w materiałach promocyjnych powstałych w czasie trwania
Nagrody, opisu działalności kandydata i załączonych zdjęć,
c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101,
poz. 926, z późn. zm.,) przez Organizatora w celu prowadzenia Nagrody, wyłonienia
Laureatów i przyznania Nagród,
d) uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych od osób, których dane
te dotyczą - w przypadku zamieszczenia w formularzu danych osobowych
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.),
e) prawdziwości udostępnionych danych i o odpowiedzialności zgłaszającego
za naruszenie praw osób trzecich do materiałów załączonych do formularza,
f) odpowiedzialności zgłaszającego za wykorzystanie wizerunku osób występujących na
załączonych do formularza zdjęciach.
Członkowie Kapituły zgłaszają kandydatów do Nagrody w formie pisemnej,
w terminie wskazanym przez Sekretariat Nagrody. Zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko kandydata, opis jego działalności związanej z twórczością dla dzieci
i młodzieży oraz krótkie uzasadnienie kandydatury (łącznie nie więcej niż 2 strony
formatu A4). Zgłoszenie może zostać rozszerzone o załączniki, o których mowa
w ust. 4.
Każdy z członków Kapituły, uprawniony jest do zgłoszenia maksymalnie pięciu
kandydatów do Nagrody.
Zgłoszenie dokonywane przez członka Kapituły powinno zawierać oświadczenia,
o których mowa w ust. 6.
Wymagania formalne określone w ust. 8 i 9 muszą zostać spełnione przed posiedzeniem
Kapituły, podczas którego zostaną wyłonieni kandydaci do Nagrody; w przeciwnym
wypadku kandydatura nie będzie poddana ocenie.
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Procedura wyboru laureatów
§6
1. Sekretariat Nagrody dokonuje oceny nadesłanych zgłoszeń pod względem formalnym,
za pomocą karty oceny formalnej zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik
nr 3 do niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia spełniające wymogi formalne Sekretariat
Nagrody przekazuje Kapitule.
2. Ocena pod względem formalnym zgłoszeń złożonych przez Członków Kapituły
następuje podczas posiedzenia Kapituły.
3. Z zastrzeżeniem § 9, Laureaci Nagrody wyłaniani są w następujących etapach:
1) I etap: zgłaszanie przez instytucje wskazane przez Sekretariat Nagrody oraz członków
Kapituły kandydatów do Nagrody;
2) II etap: wybór przez Kapitułę w drodze głosowania maksymalnie trzech
rekomendowanych kandydatów do Nagrody;
3) III etap: przedłożenie rekomendowanych kandydatów Parze Prezydenckiej, celem
wyboru jednego Laureata Nagrody.
4. Para Prezydencka spośród kandydatów rekomendowanych przez Kapitułę wybiera
Laureata Nagrody w danej kategorii. Decyzja Pary Prezydenckiej w sprawie, o której
mowa w zdaniu poprzedzającym jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Kryteria oceny działalności twórców
§7
Kapituła podczas oceny zgłoszonych kandydatur bierze pod uwagę m.in. następujące kryteria:
a) walory merytoryczne i estetyczne twórczości,
b) oryginalność przedsięwzięć artystycznych,
c) znaczenie twórczości dla rozbudzania zainteresowań sztuką wśród dzieci i młodzieży.
Ogłoszenie wyników
§8
1. Wyniki każdej edycji Nagrody podawane są do wiadomości publicznej na stronie
internetowej www.prezydent.pl.
2. Wręczenia statuetki Laureatowi Nagrody dokonuje Para Prezydencka lub inna osoba
w jej imieniu.
Przepisy przejściowe
Pierwsza Edycja Nagrody 2014
§9
1. W pierwszej edycji:
1)
Nagroda zostanie przyznana w każdej z kategorii, o których mowa w § 3 ust. 2
– z uwzględnieniem twórczości z ostatnich 25 lat;
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2)
w skład Kapituły wchodzą: przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej oraz 5 specjalistów z różnych dziedzin sztuki, związanych
z twórczością dla dzieci i młodzieży;
3)
każdy z podmiotów wymienionych w § 5 ust. 1, uprawniony jest do zgłoszenia
maksymalnie dziesięciu kandydatów do Nagrody w kategorii wskazanej przez Sekretariat
Nagrody.
4)
każdy z członków Kapituły uprawniony jest do zgłoszenia maksymalnie pięciu
kandydatów do Nagrody w każdej kategorii.
5)
Laureaci Nagrody wyłaniani są w następujących etapach:
a) I etap: zgłaszanie przez członków Kapituły oraz instytucje wymienione w § 5 ust.
1 kandydatów do Nagrody,
b) II etap: wybór przez Kapitułę w drodze głosowania maksymalnie trzech
rekomendowanych kandydatów w każdej kategorii,
c) III etap: przedłożenie rekomendowanych kandydatów Parze Prezydenckiej, celem
wyboru po jednym Laureacie Nagrody w każdej kategorii.
Postanowienia końcowe
§ 10
1. Organizator Nagrody zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, przerwania
lub odwołania Nagrody.
2. Informacje o odwołaniu bądź przerwaniu Nagrody, zamieszczane są na stronie
www.prezydent.pl.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. W przypadku zmiany Regulaminu Nagrody, informacja o zmianach wraz
z ujednoliconym tekstem Regulaminu przekazywana jest w formie pisemnej niezwłocznie
Przewodniczącemu Kapituły.
5. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego Regulaminu
lub zaistnienia okoliczności nieobjętych jego postanowieniami głos decydujący należy
do Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 11
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Szefa Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
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