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REGULAMIN  
KONKURSU O NAGRODĘ AMBASADOR 
NOWEJ EUROPY 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Nagroda AMBASADOR NOWEJ EUROPY przyznawana jest corocznie za najlepszą publikację 
wydaną w języku polskim, która w sposób nowatorski przedstawia historyczne procesy lub 
teraźniejsze doświadczenia Europejczyków, obserwowane z poziomu relacji społecznych 
i aktywności obywatelskich, zachodzących w obszarach kultury, edukacji, polityki i gospodarki.  

2. Książka musi być opublikowana przez polskie wydawnictwo. Tożsamość narodowa autora nie 
stanowi kryterium oceny zgłaszanych publikacji.  

3. Zgłaszane do konkursu publikacje mogą obejmować różnorodne formy wydawnicze i literackie 
(reportaże, eseistyka, biografie, beletrystyka, książki naukowe i popularnonaukowe – historyczne 
i politologiczne; również wydawnictwa w postaci komiksów). Z konkursu wyłączone zostają 
przewodniki turystyczne, wydawnictwa albumowe i krajoznawcze.  

4. Nagroda przyznawana jest autorom żyjącym.  

5. Organizatorem konkursu o Nagrodę AMBASADOR NOWEJ Europy jest Europejskie Centrum 
Solidarności w Gdańsku. Partnerem w realizacji jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana 
Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu. 

a) Nagrodę laureatom wyłonionym w drodze konkursu przyznaje Dyrektor Europejskiego 
Centrum Solidarności.  

b) Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych, związanych z Nagrodą (logo, 
nazwa), jest Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. 

6. Tytuł AMBASADOR NOWEJ EUROPY, medale oraz dyplom otrzymuje Autor (Autorzy) oraz 
Wydawca. Nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN przyznawana jest wyłącznie Autorowi 
(Autorom).   

6. Powołuje się jury konkursu – Kapitułę Nagrody AMBASADOR NOWEJ EUROPY. Zadaniem 
Kapituły jest ocena merytoryczna nadesłanych na konkurs publikacji, wyłonienie 5 kandydatów 
do nagrody głównej (nominacji) oraz wybór zwycięzcy konkursu.  
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2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY.  
 

1. Konkurs o Nagrodę AMBASADOR NOWEJ EUROPY składa się z dwóch etapów.  

a) Pierwszy etap to wybranie spośród nadesłanych na konkurs książek pięciu nominacji oraz 
ogłoszenie ich w pierwszym kwartale każdego roku. Wyboru tytułów nominowanych dokonuje 
Kapituła konkursu. Ogłoszenie tytułów nominowanych nastąpi do końca I kwartału roku danej 
edycji konkursowej. 

b) Drugi etap to wybór laureata (autora lub współautorów i wydawcy wybranej publikacji)  
spośród wybranych nominacji oraz wręczenie Nagrody. Ogłoszenie laureata następuje 
niezwłocznie po wyłonieniu przez Kapitułę zwycięskiej publikacji spośród książek 
nominowanych, jednak nie później niż na miesiąc przed wyznaczonym terminem FORUM 
EUROPA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ.   

2. Ogłoszenie konkursu oraz dokładne terminy etapów podawane są corocznie do publicznej 
informacji na stronach internetowych Europejskiego Centrum Solidarności. 

3. Zgłoszenia do udziału w konkursie o Nagrodę AMBASADOR NOWEJ EUROPY dokonuje 
Wydawca za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 

a) Każdy Wydawca może zgłosić do konkursu nieograniczoną liczbę tytułów.  

b) Z udziału w konkursie wykluczone są publikacje, których autorami, współautorami lub 
redaktorami są osoby będące przedstawicielem Organizatora, Partnera oraz członkowie 
Kapituły.  

4. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć sześć egzemplarzy zgłaszanego tytułu. Publikacje wraz 
z formularzem zgłoszeniowym należy wysłać na adres Europejskiego Centrum Solidarności (plac 
Solidarności 1, 80-863 Gdańsk) z dopiskiem AMBASADOR NOWEJ EUROPY. 

5. Termin zgłoszenia upływa 31 stycznia roku danej edycji (decyduje data stempla pocztowego). 

6. Książki nadesłane w ramach zgłoszenia nie są zwracane.  

7. Nagroda Ambasador Nowej Europy zostaje wręczona każdego roku w terminie ustalonym przez 
Organizatora i Kapitułę w ramach FORUM EUROPA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ oraz ogłoszona 
z wyprzedzeniem na stronach Europejskiego Centrum Solidarności. Uroczystość wręczenia Nagrody 
odbywać się będzie w Europejskim Centrum Solidarności. 

8. Wydawcy oraz Autorzy książek nagrodzonych mają prawo do używania tytułu i znaku graficznego 
Nagrody do promocji swoich książek. 
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3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

 

 


