Regulamin Nagrody im. Benedykta Polaka
Preambuła
Celem nagrody jest promocja polskich dokonań eksploracyjnych oraz przypomnienie,
poprzez osobę Patrona, historycznego znaczenia jakie kraj nasz odegrał w dziedzinie
kontaktów międzykulturowych.
Punkt 1.
Fundatorzy Nagrody
Fundatorami Nagrody są: Oddział Polski The Explorers Club, Gmina Miejska Łęczyca,
Powiat Łęczycki, Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Punkt 2
Cel Nagrody
Nagroda im. Benedykta Polaka jest nagrodą za wybitne osiągnięcia eksploracyjne i badawcze
na ziemi, w morzu w powietrzu i w kosmosie przyznawaną dorocznie przez Kapitułę Nagrody
.
Punkt 3
Postać Nagrody
Nagroda ma postać pieniężną i jest przyznawana w następujących kategoriach:
1. Nagroda Główna dla obywatela polskiego
2. Nagroda dla obcokrajowca zasłużonego we współpracy z badaczami polskimi
3. Pula Nagrody może zostać rozszerzona o inne formy uhonorowania, jak wyróżnienia,
stypendia, granty itp., stosownie do potrzeb i możliwości finansowych Fundatorów w danej
edycji Nagrody.

Punkt 4
Kapituła Nagrody
1. Najwyższą władzę we wszelkich sprawach związanych z przyznawaniem nagrody oraz
uroczystym jej wręczaniem sprawuje Kapituła Nagrody.
2. Kapituła składa się z 12 osób, delegowanych przez Strony:
- 4 rekomendowanych przez Oddział Polski The Explorers Club,
- 4 przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie,
- 4 przez Władze Miasta Łęczyca i Powiatu Łęczyckiego.
3. Tryb wyznaczania członków Kapituły przez poszczególne Strony jest regulowany
wewnętrznie przez każdą nich.
4. Miejscem obrad Kapituły jest Zamek Królewski w Łęczycy.
5. Tryb funkcjonowania Kapituły określa Regulamin Kapituły, uchwalony na pierwszym
posiedzeniu Kapituły i zaakceptowany przez Strony.
6. Zmiany w składzie Kapituły podczas trwania jej kadencji wymagają zaakceptowania ich
przez Kapitułę w formie głosowania tajnego.
7. Kapituła dysponuje prawem powołania obserwatorów, z głosem doradczym, w obecności
większości członków Kapituły.
8. Kadencja Kapituły trwa 4 lata.

Punkt 5
Władze Kapituły
1. Kapituła wyłania ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz
Sekretarza.
2. Decyzje Kapituły podejmowane są w drodze głosowania.
W sytuacji równej ilości głosów, przeważa głos Przewodniczącego
3. Sekretarz Kapituły sprawuje bezpośrednią pieczę nad Sekretariatem Nagrody.

Punkt 6
Sekretariat Nagrody
1. Sekretariat Nagrody usytuowany jest przy Muzeum w Łęczycy. Jego obsługę techniczną
zapewniają wyznaczeni pracownicy Muzeum.
2. Zadaniem Sekretariatu jest prowadzenie korespondencji, obsługa techniczna prac Kapituły,
prace organizacyjne konkursu, przygotowanie ceremonii wręczania nagrody i uroczystości z
nią związanych, a także prowadzenie archiwum.

Punkt 7
Zgłoszenia kandydatur do Nagrody
1. Zgłoszenia kandydatur do Nagrody wraz z uzasadnieniem dokonywane są na formularzach
dostępnych na stronie internetowej Oddziału Polskiego The Explorers Club i na stronie
Sekretariatu Nagrody. Zgłoszeń może dokonywać każda osoba fizyczna lub prawna.
2.Termin zgłaszania Kandydatur do Nagrody upływa 31 grudnia roku poprzedzającego
ceremonię wręczenia Nagrody lub w innym terminie wskazanym przez Kapitułę w danej
edycji.

Punkt 8
Tryb wyłaniania laureatów Nagrody
1.Po zakończeniu procedury zgłaszania kandydatur (patrz p. 7. ust 2) Sekretarz Kapituły
przedstawia Prezydium i Członkom Kapituły listę Kandydatów do nagrody, wraz z
uzasadnieniami, w terminie do 3 tygodni od daty zakończenia przyjmowania wniosków.
2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Kapituły zwołują zebranie
Kapituły w terminie nie późniejszym niż 45 dni od daty zakończenia przyjmowania
wniosków.
3. Wybór Laureatów nagrody następuje drogą głosowania jawnego, zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej 9 członków Kapituły
4. W posiedzeniach Kapituły mogą brać udział członkowie Komitetu Honorowego Nagrody
(patrz p. 10 ust. 2 i 3), dysponujący głosem doradczym oraz członkowie obserwatorzy z
głosem doradczym.

5. Kapituła może powołać ekspertów do zaopiniowania kandydatur
6. Kapituła może odstąpić od przyznania Nagrody w danym roku
7. Ogłoszenie wyników postępowania o przyznanie Nagrody następuje w terminie nie
późniejszym niż 90 dni od daty zakończenia przyjmowania wniosków

Punkt 9
Ceremonia wręczenia Nagrody
1. Miejscem dorocznej ceremonii wręczenia Nagrody są: Zamek Królewski w Łęczycy i
Archikolegiata Łęczycka w Tumie, historycznie związane z misją Benedykta Polaka i
Giovanniego da Pian del Carpine i kultywujące jej tradycje.
2. Starosta Łęczycki i Burmistrz Królewskiego Miasta Łęczyca zabezpieczą stronę
techniczno-organizacyjną Ceremonii i imprez towarzyszących.
3. Laureaci nagrody proszeni są o wygłoszenie w trakcie Ceremonii prelekcji na temat swoich
osiągnięć

Punkt 10
Laureaci Nagrody.
1. Nagroda może być przyznana danej osobie tylko jeden raz.
2.Laureaci kolejnych edycji Nagrody tworzą Komitet Honorowy Nagrody
3.Komitet Honorowy pełni funkcję organu doradczego Kapituły

Punt 11
Postanowienia końcowe
Zmiany Regulaminu Nagrody może dokonywać Kapituła Nagrody większością 2/3
głosów, w obecności co najmniej dziewięciu członków Kapituły.

