Załącznik nr 2 do Uchwały nr
Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia

Regulamin
przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury

§1
Nagroda

Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, zwana dalej Nagrodą, może być

przyznawana w formie pieniężnej zwycięzcom i laureatom w organizowanych cyklicznie na terenie
Województwa Zachodniopomorskiego konkursach, przeglądach i innych wydarzeniach kulturalnych
o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
§2
1. Nagrodę przyznaje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego po zasięgnięciu opinii
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie wniosku, o którym mowa
w § 4 ust. 1.
2. Nagrodzony może otrzymać tylko jedną nagrodę za określone osiągnięcie.
§3
Nagroda może być przyznawana na wniosek organizatora przedsięwzięcia, o którym mowa w §1,
w tym w szczególności:
1) instytucji kultury,
2) szkół artystycznych,
3) związków, fundacji i stowarzyszeń działających w sferze kultury,
4) przedstawicieli środowisk twórczych.
§4
1. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zostać złożony na właściwym formularzu, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i dostępnym na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, pod adresem www.kultura.wzp.pl.
2. Formularz powinien być wypełniony czytelnie, podpisany przez uprawnione osoby oraz zawierać
opis konkursu z udokumentowaną charakterystyką poprzednich edycji, w tym informację
o promocji konkursu. Do formularza należy dołączyć regulamin imprezy wraz z informacją
dotyczącą składu komisji oceniającej oraz wysokości wnioskowanej Nagrody, zestawienia
informacji na temat ilości odbiorców, laureatów oraz uczestników biorących udział w poprzedniej
edycji oraz ewentualną informację nt. innych fundatorów nagród.

3. W przypadku konkursu, po jego rozstrzygnięciu, organizator zobowiązany jest uzupełnić dane
laureata Nagrody oraz uzyskać jego oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
wg załącznika 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Wniosek należy złożyć nie później niż 60 dni przed planowanym terminem organizowanego
przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Nagroda ma charakter finansowy, a wartość Nagrody nie może przekroczyć kwoty 5 000 zł brutto.
6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem Nagrody.
7. W przypadku pozytywnej decyzji dotyczącej przyznania Nagrody organizator zobowiązany jest do
zamieszczenia w materiałach informacyjno – promocyjnych, związanych z organizacją
wydarzenia, herbu i/lub logo promocyjnego Województwa wraz z nazwą i hasłem promocyjnym
oraz

informację
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ufundowania

Nagrody

przez

Marszałka

Województwa

Zachodniopomorskiego.
8. O decyzji dotyczącej przyznania Nagrody wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.
9. Marszałek do prac w komisji konkursowej może wyznaczyć swojego przedstawiciela.
Informacja o kandydacie do komisji będzie podana wnioskodawcy wraz z informacją
o przyznaniu i wysokości nagrody.
10. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem Nagrody.

§5
Wszystkie

sprawy

związane

z

przyznawaniem

Nagrody

Marszałka

Województwa

Zachodniopomorskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury prowadzi Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego.

