Załącznik
do Zarządzenia Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury
Nr 2/2012/SOK z dnia 4 czerwca 2012

REGULAMIN
przyznawania Nagrody Gminy Alwernia im. Henryka Cyganika za wybitne osiągnięcia
artystyczne w dziedzinie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

§1
1. Inicjatorem i organizatorem Nagrody im. Henryka Cyganika za wybitne osiągnięcia
artystyczne w dziedzinie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
jest Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni.
2. Niniejsza Nagroda może być przyznawana corocznie.
3. Nagroda jest przyznawana za całokształt dokonań oraz za realizację wartościowych
projektów na obszarze gminy Alwernia w dziedzinie działalności artystycznej lub
kulturalnej , kreujących wartości artystyczne oparte na znajomości kultury lokalnej i
tradycji regionalnych.
4. Nagroda jest przyznawana osobom, instytucjom, organizacjom artystyczno-kulturalnym
lub grupom osób, które prowadzą działalność artystyczną i kulturalną, mecenasom
kultury, osobom wspierającym działalność kulturalną na terenie gminy Alwernia.
5. Wnioski o przyznawanie nagród będą rozpatrywane raz w roku do 30.04. danego roku.

§2
1. Nagroda Gminy Alwernia, przyznawana będzie w oparciu o rekomendacje Kapituły i
stosowne Zarządzenie Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury.
2. Nagroda przyznawana będzie w formie ozdobnego dyplomu i statuetki.
3. Nagroda przyznawana będzie w 5-ciu kategoriach, po jednym

wyróżnionym w każdej

kategorii:
a) twórczości,
b) animacji kultury,
c) upowszechnianie kultury,
d) mecenatu kultury,
e) promocji.
4. W wyjątkowych wypadkach Kapituła może przyznać kilka nagród w poszczególnych
kategoriach.
5. Kapituła może przyznać nagrodę honorową.

§3
1. Kapituła Nagrody dokonuje oceny zgłoszeń płynących z różnych środowisk na
posiedzeniu zorganizowanym w siedzibie organizatora Nagrody .
wypadkach Kapituła może wytypować kandydatów.

W wyjątkowych

2. Kadencja Kapituły Nagrody trwa 4 lata.
3. Kapituła Nagrody podejmuje decyzje na posiedzeniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów. Dla podjęcia decyzji wymagana jest obecność członków Kapituły w
większościowym

składzie.

W

razie

równego

podziału

głosów

decyduje

głos

Przewodniczącego.
4. Członkostwo w Kapitule Nagrody ustaje skutkiem rezygnacji złożonej przez członka
Kapituły, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub jego śmierci,
bądź z upływem kadencji. W takim przypadku Kapituła powołuje nowego członka Kapituły
Nagrody Zarządzeniem Dyrektora.
5. W skład Kapituły Nagrody wchodzą:

 Burmistrz Gminy Alwernia,





Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni,
Przewodniczący Stowarzyszenia Teatru Ludowego Tradycja,
Redaktor Naczelny „Alchemika”
Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni.

6. Udział w Kapitule Nagrody jest honorowy.
7. Przewodniczącym Kapituły jest Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni, a
jej sekretarzem pracownik SOK.

§4
1.

Kandydatów do nagrody im. Henryka Cyganika

mogą zgłaszać

członkowie

Kapituły Nagrody, a od 2013 roku przez niżej wymienionych wnioskodawców:
a) instytucje i organizacje pozarządowe m. in. stowarzyszenia, fundacje realizujące
zadania statutowe w szczególności w sektorze kultury, oświaty, ochrony i opieki
nad zabytkami,
b) instytucje kultury ,
c)
d)

kościoły i związki wyznaniowe,
organy gminy,
e) członków Kapituły .
2. Zgłoszenie do Nagrody winno zawierać następujące elementy:
a) Kartę

zgłoszeniową

stanowiącą

załącznik

do

niniejszego

Regulaminu

zawierającą niżej wymienione elementy:



dane

osobowe

kandydatów

tworzących

instytucji/organizacji zgłoszonej do nagrody,



dane zgłaszającego,

grupę

lub

nazwę



informacje (w punktach) o dokonaniach kandydata, za które ma być przyznana nagroda
w dziedzinach określonych w § 1.

 zgoda na przetwarzanie wizerunku,
 zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 osoba zgłoszona akceptuje regulamin nagrody.
4. Zgłoszenie do Nagrody może zawierać również inne materiały uzupełniające, np. wycinki
prasowe, dyplomy, wyróżnienia i nagrody, opinie i rekomendacje zgodne z przedmiotem
konkursu.

§5
Sekretarz Kapituły Nagrody sporządza i parafuje protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody, który
podpisuje Przewodniczący Kapituły Nagrody .

§6
Wyboru Laureata Nagrody w poszczególnych kategoriach dokonuje Kapituła większością głosów
zgodnie z

Regulaminem § 3 ust. 3 i Zarządzeniem przyznającym nagrodę § 2 ust. 3.

§7
Nagrody mogą być wręczane podczas Dni Alwerni lub innego wydarzenia kulturalnego.

§8
Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu będą dokonywane Zarządzeniem Dyrektora SOK.

