REGULAMIN DOROCZNEJ NAGRODY
PAPIESKIEJ RADY DS. KULTURY
-1Medal „Per Artem ad Deum” przyznawany jest przez Papieską Radę ds. Kultury za
realizację przedsięwzięć, które przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki, pogłębiają
dialog między ludźmi różnych narodowości, są istotne z punktu widzenia teorii
społeczeństwa, filozofii, prawa czy religii i jednocześnie mogą być wzorem dla
innych.
-2Kandydatami zgłaszanymi do Nagrody mogą być osoby, których dorobek w sposób
wybitny przyczynia się do rozwoju sztuki i kultury w takich dziedzinach jak: wiedza,
literatura i wszelkiego rodzaju piśmiennictwo, sztuka, filozofia oraz systemy wartości
i wzorce zachowań. Kandydatami do Nagrody nie mogą być laureaci poprzednich
edycji Nagrody Papieskiej Rady ds. Kultury Medalu „Per Artem ad Deum”.
-3Kandydat może być nagrodzony za realizację przedsięwzięć, które spełniają
następujące warunki:





dotyczą zagadnień istotnych dla rozwoju kultury i sztuki, teorii społeczeństwa,
prawa czy religii, stanowią dział metafizyki człowieka i jednocześnie mogą
być wzorem dla innych;
uczestniczą w tworzeniu wizerunku wartości etycznych/religijnych;
w jego działaniach zakotwiczone są etyka jako teoria postępowania moralnego
i estetyka jako teoria twórczości artystycznej.
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Ustala się następujący tryb zgłaszania kandydatów:







Kandydatów do postępowania konkursowego mogą zgłaszać: Związki,
Stowarzyszenia, Organizacje Artystyczne i inne, przedstawiciele kościołów,
Wyższe Uczelnie, Wyższe Seminaria Duchowne, a także organizacje
społeczne i kulturalne, przedstawiciele mediów i indywidualne osoby.
Zgłoszenie kandydatów następuje przez przesłanie wypełnionego Formularza
w formie elektronicznej na adres: nagroda@targikielce.pl lub listownie na
adres: Targi Kielce SA, Sekretariat Nagrody Papieskiej Rady ds. Kultury, 25672 Kielce, ul. Zakładowa 1, Polska.
Zgłoszenie jest bezpłatne.
Zgłoszenie należy przesłać do dnia 31 października 2018 roku (decyduje
data wpływu). Nadesłanie formularza Dorocznej Nagrody jest jednoznaczne z
zaakceptowaniem Regulaminu.

-5Rozstrzygnięcie konkursu:
 Kandydaci spełniający formalne i merytoryczne wymogi Dorocznej Nagrody
Papieskiej Rady ds. Kultury Medalu „Per Artem ad Deum”, podlegają ocenie
Kapituły. Po starannym zapoznaniu się z uzasadnieniami i innymi nadesłanymi
materiałami, Kapituła dokonuje wstępnego wyboru nie więcej niż 5 najlepszych
kandydatów.
 Kandydatury nominowanych przesyłane są do Papieskiej Rady ds. Kultury, gdzie
podlegają audytowi i zatwierdzeniu.
 Spośród nominowanych Prezydent Papieskiej Rady ds. Kultury JE Ks. kard.
Gianfranco Ravasi, dokonuje wyboru jednego bądź kilku laureatów.
 Wybór laureatów jest autonomiczną decyzją Prezydenta Papieskiej Rady ds.
Kultury, ma charakter ostateczny i nie podlega apelacji.

-6Nagrody:







Nagroda ma charakter honorowy.
Laureat otrzyma możliwość zaprezentowania swojego dorobku podczas
wystawy SACROEXPO (tj. wystawa, koncert, wykład etc.)
Laureat otrzymuje prawo do posługiwania się tytułem Laureat Medalu „Per
Artem ad Deum” oraz prawo posługiwania się wizerunkiem Dorocznej
Nagrody Papieskiej Rady ds. Kultury Medalu „Per Artem ad Deum” w swoich
materiałach;
Informację o Nagrodzonym i jego dorobku Organizatorzy prześlą do mediów
europejskich.
Laureat ma możliwość odebrania nagrody na uroczystej gali wręczania nagród
10 czerwca 2019 roku, podczas Targów SACROEXPO w Targach Kielce.
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Ochrona danych osobowych:
Dane osobowe Zgłaszających i Uczestników Konkursu są przetwarzane w celach
przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagród Laureatom. Dane osobowe
Uczestników podlegają ochronie na podstawie Rozporządzenia parlamentu
europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i będą
wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Administratorem
danych osobowych są Targi Kielce SA z siedzibą w Kielcach, ul. Zakładowa 1, 25 –
672 Kielce. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych,
zgłoszenia żądania ich poprawiania oraz zaprzestania ich przetwarzania. Podanie
danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Informacje
dotyczące
ochrony
danych
osobowych
znajdują
się
na
stronie:
http://www.targikielce.pl/pl/rodo-klauzula-informacyjna,18198.htm.

