
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” im. Stanisława Za-
górskiego w Łomży z siedzibą w Łomży, al. Piłsudskiego 83, we współpracy z Ministerstwem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie, przy Krakowskim Przedmieściu 15/17, Narodowym 
Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 13, Urzędem Marszałkowskim Wojewódz-
twa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, i Urzędem Miejskim w Łomży 
z siedzibą w Łomży, przy placu Stary Rynek 14. 

2. Pragnieniem Organizatorów jest upowszechnienie wybitnych osiągnięć z następujących dziedzin: kul-
turoznawstwa, antropologii, ludoznawstwa, kultur lokalnych, pamiętnikarstwa, archeologii, medio-
znawstwa, pedagogiki, muzealnictwa, językoznawstwa, historii piśmiennictwa, a także badań nad twór-
czym dorobkiem Zygmunta Glogera – wybitnego etnografa, historyka, krajoznawcy, archeologa, autora 
Encyklopedii staropolskiej. 

3. Przyznawanie nagrody ma na celu uhonorowanie osób na terenie całej Polski i za granicą: 
a) twórców, naukowców, badaczy i animatorów kultury, którzy działając niekonwencjonalnie i bezin-

teresownie w swoich środowiskach, wpływają twórczo i pobudzająco na „małe ojczyzny”,
b) instytucji i organizacji, które podtrzymują, pielęgnują i rozwijają polskość i jej kulturę, umacniają jej 

związki z kulturą nowych ojczyzn.
4. Nagroda im. Zygmunta Glogera przyznawana jest w uznaniu całokształtu działalności lub za konkretne 

osiągnięcie o szczególnym znaczeniu z dziedziny podanej w pkt. 2.

Zgłaszanie kandydatów do Konkursu

1. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać instytucje kultury i nauki, organy administracji rządowej, jed-
nostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe działające w sferze kultury. 

2. Zgłoszenia kandydata do Nagrody dokonuje się poprzez terminowe złożenie wypełnionego formularza 
wniosku wraz z oświadczeniem, w którym potwierdza prawdziwość danych dotyczących kandydata do 
Nagrody.

3. Do wniosku należy załączyć materiały, które w pełni potwierdzają dorobek kandydata obejmujący cało-
kształt działalności oraz osiągnięcia: książki, publikacje, recenzje, wycinki prasowe, wykaz dotychczas 
otrzymanych nagród i wyróżnień. Załączniki składane są w formie papierowej albo cyfrowej (na nośni-
kach elektronicznych). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo niezwracania nadesłanych zgłoszeń, stają się one własnością Spo-
łecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” im. Stanisława Zagórskiego w Łomży. Pozostają one 
z pełną dokumentacją w archiwum Nagrody Glogera przez trzy lata od zakończenia danej edycji Kon-
kursu. Po tym czasie ulegają wybrakowaniu zgodnie z procedurą archiwalną.

Regulamin XXIX edycji 
Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera



5. Termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 31 lipca 2018 roku, decyduje data stempla pocztowego. 
Zgłoszenia należy kierować pod adresem: 

 Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA
 im. Stanisława Zagórskiego w Łomży
 al. Piłsudskiego 83
 18-400 Łomża
 z dopiskiem: Nagroda i Medal im. Zygmunta Glogera
6. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania materiałów i fragmentów udostępnio-

nych w związku z Konkursem.

Kapituła Nagrody

1. Kapituła Konkursowa dokonuje oceny merytorycznej kandydatur i czuwa nad prawidłowością przebie-
gu Konkursu. Oceny formalnej zgłoszeń dokonuje Organizator.

2. W skład Kapituły wchodzi 8 członków.
3. Kapitułę powołuje Organizator.
4. Za przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Kapituły i współpracę z jej członkami odpowiada se-

kretarz Konkursu. 
5. Kapituła zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany liczby przyznanych nagród, jednak  z zachowa-

niem ich wysokości. 
6. Z przebiegu posiedzenia Kapituły sekretarz sporządza protokół zawierający listę laureatów i  rodzaj 

przyznanych nagród. 

Nagroda

1. Nagroda im. Zygmunta Glogera jest nagrodą finansową (obejmuje gratyfikację pieniężną, medal  i dy-
plom) lub honorową (medal i dyplom bez gratyfikacji pieniężnej).

2. Nagroda lub wyróżnienie za całokształt działalności nie mogą być przyznane tej samej osobie lub grupie 
osób więcej niż raz. 

3. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostają powiadomieni pisemnie.
4. Łączna suma przeznaczona na nagrody, ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

go, wynosi 48 000 zł, w tym: 
 Nagroda I stopnia – 15 000 zł 
 Nagroda II stopnia – 10 000 zł 
 Nagroda III stopnia – 8 000 zł 
 Trzy wyróżnienia po 5000 zł.

Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektro-
nicznej, z których korzystają wnioskodawcy i kandydaci. Organizator nie ponosi również odpowie-
dzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane 
podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu.

2. Organizator dopuszcza możliwość zmiany Regulaminu Konkursu, przerwania lub odwołania Konkursu 
z ważnych przyczyn, jeżeli jego prowadzenie stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione 
z uwagi na działania siły wyższej, a także z uwagi na zmiany obowiązującego prawa, wydanie decyzji 
administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego mających wpływ na prowadzenie Konkursu, 
pod warunkiem wcześniejszego podania tego faktu do publicznej wiadomości na stronie internetowej: 
http://www.stopkapress.com.pl.

3. We wszystkich szczegółowych kwestiach (jak również w wyjątkowych okolicznościach, nieobjętych ni-
niejszym Regulaminem) decyzje będzie podejmował Organizator Konkursu. 


