REGULAMIN NAGRODY IMIENIA
PAWŁA EDMUNDA STRZELECKIEGO

Dotyczy Nagrody im. Pawła Edmunda Strzeleckiego przyznawanej w trakcie
OGÓLNOPOLSKICH SPOTKAŃ PODRÓŻNIKÓW, ŻEGLARZY I ALPINISTÓW oraz FINAŁU NAGRODY
KOLOSY
1.

CEL I FUNDATOR
1.1. Nagroda im. Pawła Edmunda Strzeleckiego dla podróżników skierowana jest do osób, które
podczas podróży udokumentują ciekawe oblicze współczesnych migracji – osób, zjawisk,
wydarzeń.
1.2. Nagroda ma wymiar prestiżowy i materialny. Przyznawana jest za projekt zrealizowany w roku
poprzedzających jej wręczenie. Nagroda przyznawana jest w kwocie 5.000 zł.
1.3. Patronem Nagrody jest Paweł Edmund Strzelecki – wybitny polski podróżnik, badacz i odkrywca,
pierwszy Polak, który podjął indywidualną podróż naukową dookoła świata.
1.4. Fundatorem Nagrody im. Pawła Edmunda Strzeleckiego jest Muzeum Emigracji w Gdyni.
1.5. Nagroda przyznawana jest corocznie podczas Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i
Alpinistów, w trakcie spotkań Nagrody Kolosy/podczas finału Nagrody Kolosy.

2.

WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. O Nagrodę mogą się ubiegać osoby fizyczne – indywidualnie oraz grupy osób.
2.2. Warunkiem ubiegania się o Nagrodę jest przesłanie na adres biura Muzeum Emigracji w Gdyni
wypełnionego i podpisanego formularza „Zgłoszenie do Nagrody im. Pawła Edmunda
Strzeleckiego”, płyty z materiałem filmowym lub zdjęciowym (rozdzielczość 300 dpi) oraz plikiem
tekstowym zawierającym opis przedmiotu reportażu zdjęciowego .
2.3. Materiał filmowy nie wymaga dołączania pliku tekstowego z opisem przedmiotu reportażu. Taki
warunek stawiany jest tylko fotoreportażom.
2.4. Zgłoszenie do Nagrody musi być podpisane przez osobę realizującą materiał dokumentalny lub, w
przypadku zgłoszenia grupowego, przez osobę odpowiedzialną za realizację projektu. Przesłanie
zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zgłaszający posiada zgodę osoby, o której
został przygotowany materiał, na wykorzystanie jej wizerunku i/lub oświadczeń w publicznych
prezentacjach, oraz że nie narusza granic tej zgody.
2.5. Formularz „Zgłoszenie do Nagrody im. Pawła Edmunda Strzeleckiego” można pobrać na stronie
muzeumemigracji.pl
2.6. Laureat zostanie zaproszony do zaprezentowania dokumentu oraz okoliczności jego powstania
podczas Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów.
2.7. Fundator nie pokrywa żadnych wydatków poniesionych przez kandydatów w związku z ich
udziałem w Spotkaniach, jak np. koszty dojazdu, zakwaterowania czy wyżywienia.
2.8. Uczestnictwo w konkursie i zgłoszenie pracy jest równoznaczne ze zgodą na prezentowanie
przesłanego reportażu lub jego fragmentów w celu promocji Nagrody z podaniem z imienia i
nazwiska autora
podczas Kolosów oraz w materiałach radiowych, telewizyjnych oraz
elektronicznych mediach Muzeum. Organizator nie praw do modyfikacji prac bądź posługiwania
się nimi w celach innych niż promocja Konkursu.

3.

KRYTERIA WYBORU LAUREATA
3.1. Wyboru laureata(ów) Nagrody dokonuje Jury wraz dyrektorem Muzeum Emigracji w Gdyni.
3.2. Kapituła dokona wyboru laureata(ów) Nagrody spośród kandydatur, zgłoszonych zgodnie z pkt 2
niniejszego regulaminu biorąc pod uwagę oryginalność zaprezentowanego materiału oraz zawartej w
nim historii.

4. LAUREAT
4.1. W przypadku otrzymania Nagrody nagrodzony z dniem jej wypłaty nieodpłatnie przenosi na
Fundatora Nagrody własność kopii nagrodzonego materiału wraz z prawem do jego
nieograniczonego w czasie, wielokrotnego wykorzystywania na dowolnych nośnikach przez
organizatora Nagrody, w tym do publicznej jego prezentacji w całości lub części. Ponadto, laureat
przygotuje prezentację materiału podczas najbliższej edycji Ogólnopolskich Spotkań Podróżników,
Żeglarzy i Alpinistów KOLOSY.
4.2. Laureat zobowiązany jest uiścić należny podatek od wygranej w wysokości zgodnej z przepisami
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zostanie pobrany przez Fundatora i
odprowadzony na rachunek właściwego, wskazanego przez nagrodzonego Urzędu Skarbowego.

5.

TERMINY
5.1. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody w edycji, która rozstrzygnięta zostanie w roku
2014, mija z dniem 5.01.2014 r. Wiążąca jest data stempla pocztowego.
5.2. Wręczenie Nagrody odbędzie się w trakcie spotkań Nagrody Kolosy/finału Nagrody Kolosy.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Fundator dopuszcza przyznanie dodatkowych nagród rzeczowych ufundowanych przez Partnerów
Nagrody.
6.2. Nagroda ma charakter uznaniowy. Fundator zastrzega prawo, po dokonaniu oceny
zgłoszeń/przesłanego materiału, do nie przyznania nagrody.
6.3. Werdykty są ostateczne i nie podlegają jakiejkolwiek reklamacji.

