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REGULAMIN 

przyznawania Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury 

 

§ 1 

1. Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury, zwana dalej Nagrodą, 

przyznawana jest za wybitne osiągnięcia artystyczne z okresu trzech ostatnich lat, łącznie 

z rokiem przyznawania Nagrody w trybie konkursu wniosków w drodze otwartego naboru. 

1. Nagroda przyznawana jest nie więcej niż trzem osobom fizycznym, które  

w roku przyznawania nagrody nie przekroczyły 35 roku życia. 

2. Dodatkowo ustanawia się Nagrodę Publiczności, której laureat wyłaniany jest w drodze plebiscytu 

organizowanego we współpracy z jedną z codziennych gazet ukazujących się  

w Gdańsku spośród kandydatów zgłoszonych do Nagrody, spełniających wymogi formalne 

określone w Regulaminie. Szczegółowe zasady organizacji plebiscytu określa odrębny regulamin 

ustalany każdego roku przez realizującą go redakcję gazety. 

 

§ 2 

Wnioski o przyznanie Nagrody z odpowiednim uzasadnieniem składać mogą: 

1) radni Miasta Gdańska; 
2) szkoły artystyczne działające na terenie Gdańska; 
3) instytucje kultury i kulturalno – oświatowe działające na terenie Gdańska; 
4) stowarzyszenia i związki twórcze działające na terenie Gdańska; 
5) organizacje oraz przedsiębiorstwa działające w dziedzinie kultury i sztuki; 
6) Prezydent Miasta Gdańska; 
7) organy administracji publicznej; 
8) przedstawiciele działów kultury mediów działających na terenie Gdańska; 
9) dotychczasowi laureaci Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury; 
10) indywidualni twórcy; 
11) radni Dzielnic Miasta Gdańska. 

 

§ 3 

1. Wniosek (załącznik do Regulaminu) podpisany własnoręcznie z załączoną dokumentacją 

(zgodnie z wytycznymi z § 4 Regulaminu) należy składać w Zespołach Obsługi Mieszkańców 

Nr 1-4 Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego 

na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-

803 Gdańsk z dopiskiem: Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury.  

2. Termin zgłaszania kandydatów do Nagrody upływa 20 października danego roku, w którym 

konkurs ogłoszono. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę złożenia 

wniosku przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

 

§ 4 

1. Zgłaszający może zgłosić tylko jednego kandydata do Nagrody w danej edycji Nagrody. 

2. Zgłaszający nie może zgłosić własnej osoby jako kandydata do Nagrody. 



 

 

3. Zgłoszenie kandydata do Nagrody następuje w formie pisemnej na formularzu stanowiącym 

załącznik do niniejszego Regulaminu i zawiera obligatoryjnie następujące dane: 

1) określenie podmiotu występującego z wnioskiem wraz z danymi kontaktowymi; 
2) dane osobowe kandydata do Nagrody, w tym datę urodzenia oraz dane kontaktowe; 
3) informacje o wybitnym osiągnięciu kandydata w dziedzinie kultury z ostatnich trzech lat, 

za które zgłaszający nominuje do Nagrody – w przypadku wielu wybitnych osiągnięć należy 
wskazać stopniowo osiągnięcia rozpoczynając od najważniejszego; 

4) oświadczenie Wnioskodawcy o zgodzie kandydata do Nagrody do przetwarzania jej/jego 
danych osobowych w celu realizacji Nagrody, zgodnie z Regulaminem jej przyznawania; 

5) oświadczenie Wnioskodawcy o zgodzie autora fotografii kandydata do Nagrody, o którym mowa 
w ust. 4, na wykorzystanie zdjęcia w celach przeprowadzenia plebiscytu publiczności na 
Nagrodę Publiczności, o którym mowa w §1 ust. 3 niniejszego Regulaminu oraz do innych 
celów promocyjnych związanych z udziałem kandydata w danej edycji Nagrody. 

4. Dodatkowo do formularza należy obligatoryjnie dołączyć następujące dokumenty/pliki: 
1) fotografię kandydata do Nagrody wraz z informacją o autorze zdjęcia;  
2) biogram kandydata do Nagrody (max. 1000 znaków ze spacjami z uwzględnieniem osiągnieć 

za ostatnie trzy lata). 
5. Załączniki wymienione w ust. 4 należy załączyć na nośniku cyfrowym (np. płyta CD/DVD, pen drive, 

itd.) lub załączyć link na nośniku cyfrowym do pobrania ww. załączników z Internetu lub innej 

wskazanej bazy danych, gdzie załączniki są udostępnione do pobrania. 

6. Dodatkowo do wniosku dołączyć można rekomendacje i informacje potwierdzające dane 

o kandydacie do Nagrody, w tym m.in. opinie uznanych autorytetów, inne dokumenty potwierdzające 

znaczące osiągnięcia na polu kultury; portfolio kandydata do Nagrody itp.  

7. Wnioski niekompletne, złożone po terminie, nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane. 

 

§ 5 

1. Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Gdańska na wniosek Kapituły Nagrody. 

2. Liczbę członków Kapituły Nagrody oraz jej skład ustala Prezydent Miasta Gdańska w drodze 

odrębnego Zarządzenia. W skład Kapituły Nagrody wchodzą m.in.: 

1) przedstawiciel właściwiej do spraw kultury Komisji Rady Miasta Gdańska, 
2) przedstawiciel Akademii Muzycznej w Gdańsku, 
3) przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 
4) przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego, 
5) dwóch przedstawicieli Biura Prezydenta ds. Kultury, 
6) laureaci ubiegłorocznej edycji Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców  

w Dziedzinie Kultury,  
7) dwóch przedstawicieli mediów działających na terenie Gdańska. 

3. Kapituła rozpatruje wnioski, wyłania kandydatów do Nagrody i przedstawia propozycje Prezydentowi. 

4. Prezydent na podstawie protokołu z posiedzenia Kapituły podejmuje decyzję o przyznaniu Nagrody.  

5. Od decyzji Prezydenta nie przysługuje odwołanie.  

6. Nagroda może być przyznana danej osobie tylko jeden raz. 

7. Szczegółowy tryb i zasady głosowania ustalane będą każdorazowo na posiedzeniu Kapituły 

Nagrody. 

 

§ 6 

Nagroda oraz Nagroda Publiczności mają wymiar finansowy i jest corocznie określany Zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Gdańska, które zostaje opublikowane na stronie Miasta. 


