REGULAMIN NAGRODY IM. PROF. ALEKSANDRA GIEYSZTORA
§ 1.
Fundatorem Nagrody jest Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, zwana dalej Fundacją.
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§ 2.
Nagroda jest przyznawana co roku, począwszy od roku 2000.
Wysokość Nagrody wynosi 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

§ 3.
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne lub instytucje kultury o charakterze niezarobkowym: państwowe, samorządowe
bądź pozarządowe, szczególnie zasłużone dla ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce lub dla ochrony polskiego dziedzictwa
kulturowego za granicą Polski.
§ 4.
Nagroda przyznawana jest za:
1. szczególne osiągnięcia dokonane w minionym roku kalendarzowym lub w ciągu ostatnich kilku lat,
2. uwzględnianie dziedzictwa kulturowego w inicjatywach związanych z szeroko pojętym życiem społecznym i
kulturowym,
3. innowacyjne projekty związane z ochroną, rewaloryzacją i popularyzacją dziedzictwa kulturowego,
4. całokształt działalności mającej na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, w następujących dziedzinach:
 działalność muzealną,
 działalność archiwalną,
 działalność konserwatorską,
 utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą,
 przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego,
 indywidualne oraz zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie i ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa
kulturowego,
 upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.
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§ 5.
Nagrodę przyznaje Kapituła, obradująca pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda, w której skład wchodzą
członkowie Rady i Zarządu Fundacji oraz Laureaci Nagrody. Dopuszczalne jest głosowanie drogą korespondencyjną.
Laureat Konkursu zostanie zawiadomiony telefonicznie o przyznaniu Nagrody oraz miejscu i terminie jej wręczenia.
Uroczyste wręczenie Nagrody oraz honorowego wyróżnienia odbywa się w pierwszym kwartale każdego roku.
§ 6.
Zgłoszeń kandydatów do otrzymania Nagrody dokonują członkowie Kapituły, laureaci poprzednich edycji Nagrody
oraz instytucje kultury bądź też, z ich rekomendacją, osoby fizyczne, a także instytucje: państwowe, samorządowe
lub pozarządowe o charakterze niezarobkowym, działające w obszarze kultury.
Osoby i instytucje, które są uprawnione do zgłoszeń kandydatów, mogą zgłosić więcej
niż jednego kandydata.
Ta sama instytucja może zgłosić tego samego kandydata nie więcej niż trzy razy.
Do otrzymania Nagrody nie mogą być zgłaszani Laureaci poprzednich edycji Nagrody oraz członkowie Kapituły Nagrody.
Dokonanie zgłoszenia do Nagrody nie wiąże się z koniecznością uiszczenia jakichkolwiek opłat.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 listopada 2019 r.
Wnioski do Nagrody należy przesłać na formularzu, który znajduje się na stronie www.kronenberg.org.pl
Informacji na temat Nagrody udziela Fundacja tel. 22 826 83 24 wew. 14, e-mail: gieysztor@kronenberg.org.pl
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