Regulamin przyznania tytułu
STRAŻNIK PAMIĘCI
1. Tytuł STRAŻNIK PAMIĘCI przyznawany jest corocznie w trzech kategoriach: TWÓRCA,
INSTYTUCJA, MECENAS.
2. Laureatami nagród mogą być:
W kategorii TWÓRCA – osoba lub osoby fizyczne, autorzy dzieła, które przyczynia się
do odnowienia pamięci.
W kategorii INSTYTUCJA – muzea, stowarzyszenia, fundacje, organizacje nowo powołane
lub te, które w minionym roku podjęły nowe inicjatywy służące do realizacji celów
konkursu.
W kategorii MECENAS – podmioty publiczne lub komercyjne, które w szczególny sposób
materialnie wspierają dbałość o pamięć historyczną, m.in. poprzez zakupy cennych zbiorów
dla placówek muzealnych, sponsorowanie wystaw, wspieranie odnowienia zaniedbanych
pomników.
3. Prawo nominowania kandydatów do nagród mają: redakcja tygodnika „Do Rzeczy” oraz
Kapituła.
4. Wyboru laureatów dokonuje Kapituła złożona z przedstawicieli redakcji tygodnika
„Do Rzeczy”, przedstawiciela Wydawcy oraz osób wskazanych przez redakcję .
Przewodniczącym Kapituły jest redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”, który prowadzi
obrady posiedzenia Kapituły.
5. W posiedzeniu Kapituły mogą również uczestniczyć, na zasadach honorowych, goście
zaproszeni przez Wydawcę, z zachowaniem staranności co do uzasadnienia ich udziału
w spotkaniu kapituły. Posiedzenie Kapituły może odbyć się w trybie stacjonarnym lub online. O trybie decyduje i informuje członków Kapituły przewodniczący Kapituły.
6. Redakcja tygodnika „Do Rzeczy”:
a. zwołuje posiedzenie Kapituły;
b. zapewnia warunki do pracy Kapituły;
c. organizuje ceremonię wręczenia nagród – tytułu.
7. Procedura nominowania kandydatów:
a. Kandydatury można zgłaszać do 15 października 2021 r. za pośrednictwem e-maila na
adres: straznikpamieci@dorzeczy.pl lub poczty tradycyjnej: Redakcja Tygodnika „Do
Rzeczy” Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa, z dopiskiem „Strażnik Pamięci”
Przewodniczący może dopuścić do przyjęcia nowych kandydatur w trakcie obrad
Kapituły.
b. Alfabetyczna lista wszystkich nominowanych kandydatów zostaje przedstawiona
Członkom Kapituły uczestniczącym w posiedzeniu i decydującym o wyborze.

8. Procedura wyboru laureatów:
a. uczestnicy posiedzenia zapoznają się z przedstawionymi kandydaturami. Każdy z
Członków Kapituły ma prawo rekomendacji zgłoszonych przez siebie kandydatów;
b. wyboru laureatów dokonuje się w głosowaniu tajnym. W tym celu przewodniczący
obrad rozdaje biorącym udział w głosowaniu anonimowe karty do głosowania (tryb
stacjonarny) lub umożliwia oddanie głosu za pomocą funkcji chat lub droga emailową (trym zdalny). Z przebiegu głosowania sporządzany jest pisemny protokół,
który dla swej ważności podpisywany jest przynajmniej przez Przewodniczącego;
c. głosowanie, o którym mowa w pkt b. powyżej składa się z dwóch etapów:
1) w pierwszym etapie głosowania, Kapituła wybiera zwykłą większością głosów
spośród wszystkich przedstawionych kandydatur po 3-ch kandydatów
nominowanych z każdej kategorii; W wypadku uzyskania przez kilku
kandydatów jednakowej liczby głosów, w sposób skutkujący niemożliwością
wyłonienia jedynie 3-ch kandydatów z danej kategorii, wyboru kandydatów
nominowanych dokonuje spośród nich Przewodniczący Kapituły, po naradzie z
pozostałymi członkami Kapituły;
2) w drugim etapie głosowania, Kapituła wybiera spośród 3-ch kandydatów
nominowanych zgodnie z pkt 1) powyżej, po jednym zwycięzcy z każdej
kategorii.
Laureatem zostaje kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów w drugim
etapie głosowania;
d. jeśli żaden z kandydatów nie uzyska w pierwszej turze wymaganej większości, to
odbywa się druga tura tajnego głosowania, do której przechodzą dwaj kandydaci z
największą liczbą głosów;
e. jeśli więcej niż dwóch kandydatów uzyskało równą liczbę głosów, wszyscy oni
uczestniczą w drugiej turze. Jeśli w jej wyniku żadna kandydatura nie uzyska
bezwzględnej większości, to odbywa się tura trzecia;
f. wszystkie głosowania odbywają się w sposób opisany powyżej w punkcie b);
g. w przypadku uzyskania w trzeciej turze przez dwóch kandydatów jednakowej liczby
głosów o wyborze rozstrzyga głos Przewodniczącego Kapituły.
9. Redakcja tygodnika „Do Rzeczy” zawiadamia laureatów o wynikach prac Kapituły i
organizuje uroczystość wręczenia nagród oraz zapewnia jej należytą promocję i oprawę.
10. Lista osób zgłoszonych do nagrody zostanie opublikowana na łamach tygodnika „Do Rzeczy”
i miesięcznika „Historia Do Rzeczy”.

