REGULAMIN
„KRÓLIKA” - NAGRODY KULTURALNEJ MIASTA GNIEZNA
1.

Fundatorem i właścicielem „Królika” – Nagrody Kulturalnej Miasta Gniezna

(dalej „Nagrody”) jest Miasto Gniezno (dalej „Fundator”).
2.

Celem Nagrody jest wyróżnienie osób lub instytucji zasłużonych dla Miasta

Gniezna - Pierwszej Stolicy Polski za prowadzoną działalność artystyczną lub na polu
animacji kulturalnej.
3.

Nagroda ma wymiar symboliczny - w formie statuetki oraz finansowy. Wartość

finansowa Nagrody jest każdego roku ustalana przez Fundatora.
4.

Laureaci Nagrody są wybierani przez członków Kapituły, w skład której

wchodzą jej dotychczasowi laureaci. W przypadku, gdy nagroda przypadła więcej
niż jednej osobie (np. zespół), członkiem Kapituły zostaje jedna osoba delegowana
spośród nagrodzonych łącznie.
5.

Członkostwo w Kapitule jest dożywotnie, jednakże członek Kapituły może

zrezygnować pisemnie z udziału w Kapitule.
6.

Kapituła co roku dokonuje wyboru jednego Laureata.

7.

Prace Kapituły organizuje Sekretarz Nagrody.

8.

Sekretarza Nagrody powołuje Prezydent Miasta Gniezna.

9.

Sekretarz Nagrody jest odpowiedzialny za:

a)

przeprowadzenie procedury nominacji na Laureata,

b)

przeprowadzenie procedury głosowania i wyboru Laureata,

c)

organizację „Gali Królika”,

a także sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu Nagrody.
10.

Prawo do zgłaszania nominacji na Laureata mają wyłącznie członkowie

Kapituły. Nominowana osoba lub instytucja powinny spełniać kryteria określone w
ust. 2 niniejszego Regulaminu.
11.

Kapituła

wybiera

Laureata

wyłącznie

spośród

osób

lub

instytucji

nominowanych w danym roku.
12.

Kapituła wybiera Laureata w głosowaniu tajnym. Każdy z członków Kapituły

ma prawo oddać:
a)

1 głos „mocny” o wartości 2 pkt.,

b)

1 głos „słabszy” o wartości 1 pkt.

13.

Osoba lub instytucja, która zdobędzie największą liczbę punktów w

głosowaniu otrzymuje tytuł „Laureata Nagrody Królika”.

14.

W przypadku, gdy dwaj nominowani uzyskają równą największą liczbę głosów,

procedura wyboru ulega powtórzeniu z zastrzeżeniem, że przedmiotem głosowania
mogą być na tym etapie wyłącznie obie najwyżej punktowane kandydatury.
Głosowanie powtarza się, aż do skutecznego wyboru Laureata.
15.

Kapituła ma prawo przyznać Nagrodę Specjalną: „Królika Honorowego”,

która ma charakter wyłącznie symboliczny, nie finansowy. Laureat „Królika
Honorowego” nie wchodzi w skład Kapituły.
16.

Werdykt Kapituły ma charakter ostateczny i nie podlega zmianie. Od

werdyktu nie przysługuje odwołanie.
17.

Protokół z posiedzenia Kapituły sporządza Sekretarz Nagrody. W protokole

zamieszcza

się

informacje

dotyczące:

zgłoszonych

kandydatów,

wyników

głosowania, uzasadnienie wyboru Laureata oraz podpisy wszystkich członków
Kapituły, którzy wzięli udział w głosowaniu.
18.

Laureat Nagrody Królika zostaje ogłoszony publicznie podczas „Gali Królika”.

Do tego czasu informacja o Laureacie pozostaje tajna.
19.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Prezydenta Miasta

Gniezna.

