POLSKA NAGRODA IM. SÉRGIO VIEIRA DE MELLO
Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (2002-2003)

honorowy patronat:
Ambasador Federacyjnej Republiki Brazylii w Polsce
Ambasador Królestwa Szwecji w Polsce
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY - 16. edycja
Zasady ogólne
1.

Polska Nagroda im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds.
Praw Człowieka (2002-2003) zwana dalej „Nagrodą” przyznawana jest corocznie w dwóch
równorzędnych kategoriach osoba i organizacja pozarządowa.

2.

Nagroda przyznawana jest za działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania
społeczeństw, religii i kultur.

3.

Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody po rozpatrzeniu zgłoszeń Kandydatów, działając zgodnie
z regulaminem Nagrody.

4.

Kandydatami do Nagrody mogą być osoby i organizacje z Polski i zagranicy.

5.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne, instytucje, korpus dyplomatyczny
i konsularny oraz organizacje pozarządowe z Polski i zagranicy.

6.

Wyklucza się jednoczesne nagrodzenie osoby i organizacji pozarządowej, jeśli osoba jest
związana z tą organizacją poprzez swoją działalność.

7.

Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę Sérgio Vieira de Mello oraz dyplom pamiątkowy. Nagroda
może mieć także wymiar finansowy.

8.

Kapituła Nagrody ma prawo przyznać specjalną Honorową Nagrodę w uznaniu szczególnych
zasług na rzecz praw człowieka. Kandydatów do Honorowej Nagrody mogą zgłaszać członkowie
Kapituły.
Warunki zgłaszania Kandydatów

1.

Zgłaszający może wskazać jednego lub więcej Kandydatów, składając za każdym razem
oddzielny wniosek nominacyjny.

2.

Zgłaszający odpowiednio dobiera kategorię dla swego Kandydata, wypełnia formularz wniosku
nominacyjnego i składa go elektronicznie poprzez stronę www.villa.org.pl do 30 czerwca 2019.

3.

Wnioski nominacyjne niespełniające ww. wymogów nie będą rozpatrywane przez Kapitułę
Nagrody.

Informacje o konkursie i uroczystości wręczenia Nagród
1.

Formularz wniosku oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.villa.org.pl.

2.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu – Grzegorz Morek, tel. 12.4253638,
grzegorz@villa.org.pl

3.

Ceremonia wręczenia Nagrody Laureatom 16. edycji odbędzie się 24 października 2019 roku w
Willi Decjusza w Krakowie.
Inne postanowienia

1. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora informacji zawartych we
wniosku nominacyjnym w celu realizacji Nagrody.
2. Zgłaszający przejmuje od Organizatora odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie
mogą powstać w związku ze zgłoszeniem Kandydata.
3. Nadesłane dokumenty i materiały nie podlegają zwrotowi.
4. W razie potrzeby Kapituła Nagrody może zwrócić się do zgłaszającego i innych osób związanych
z działalnością Kandydata o dodatkowe informacje i materiały.
5. Zgłoszenia niespełniające warunków regulaminu zostaną odrzucone.
6. Złożenie podpisu na zgłoszeniu stanowi oświadczenie o przyjęciu zobowiązań i warunków
wynikających z regulaminu Nagrody.

Aktualizacja: 7 maja 2019, Kraków

