REGULAMIN NAGRODY (IKAR)
Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR

Nagroda Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR, zwana w dalszym ciągu niniejszego
regulaminu „Nagrodą”, ustanowiona została dla wyłaniania i wyróżniania dokonań oraz
wydarzeń świadczących o profesjonalizmie, etyce i elegancji działań podejmowanych na
rzecz książki i rozwoju czytelnictwa. Nagroda dotyczy wszystkich, którzy mają swój
udział w powstawaniu i obiegu książek.
§ 1.
Organizatorem i realizatorem Nagrody jest Polskie Towarzystwo Wydawców Książek,
działające w tym zakresie na podstawie upoważnienia fundatorów nagrody oraz członkówzałożycieli Stowarzyszenia Promocji Książki IKAR.
§ 2.
1. Nagroda jest przyznawana corocznie i ma charakter honorowy.
2. Nagroda jest dwustopniowa:
a) nominacje,
b) nagroda główna i wyróżnienia.
§ 3.
1. Nominowani otrzymują dyplomy i miniatury statuetki IKARA.
2. Wyróżnieni spośród nominowanych otrzymują dodatkowe dyplomy.
3. Laureat nagrody wyłoniony spośród nominowanych otrzymuje dyplom
i statuetkę IKARA.
1. Nominacje, wyróżnienia i nagroda mogą być przyznawane wielokrotnie.
§ 4.
1. Organizacją i obsługą funkcjonowania nagrody zajmuje się Sekretariat, powołany
przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, zwany w dalszym
ciągu Zarządem Głównym PTWK.
2. Pracami Sekretariatu kieruje pełnomocnik ds. nagrody, powołany przez Zarząd
Główny PTWK.
§ 5.
Kandydatury do nagrody zgłaszają członkowie Kapituły IKARA, której skład z lat 19951999 uzupełniają osoby fizyczne i przedstawiciele osób prawnych (instytucji, organizacji),
nominowane do nagrody w kolejnych edycjach, począwszy od roku 2000 oraz wszyscy
zainteresowani, którzy nadeślą wypełnione przez siebie ankiety.

§ 6.
1. Prawem członków Kapituły jest zgłaszanie kandydatur do nominacji w kolejnych
edycjach nagrody.
2. Wejście w skład Kapituły nie pozbawia prawa kandydowania do nominacji.
§ 7.
Decyzje o przyznaniu nominacji do nagrody podejmuje Jury Nominacji.
§ 8.
1. Jury Nominacji tworzą osoby reprezentujące wszystkie grupy zawodowe rynku
książki imiennie zaproszone przez Zarząd Główny PTWK na wniosek Sekretariatu
Nagrody.
2. W skład Jury Nominacji wchodzą także: pełnomocnik ds. nagrody z głosem
stanowiącym oraz jeden z członków Sekretariatu z głosem doradczym.
§ 9.
Członkowie Jury Nominacji nie mogą być brani pod uwagę przy przyznawaniu nominacji.
§ 10.
Decyzje Jury Nominacji są ostateczne.
§ 11.
1. Nominacje rozpatruje Jury Nagrody, które wybiera jednego laureata nagrody spośród
nominowanych.
2. Jury Nagrody może także przyznać wyróżnienia i wyróżnienia specjalne.
§ 12.
Jury Nagrody powoływane jest corocznie przez Zarząd Główny PTWK na wniosek
Sekretariatu.
§ 13.
Jury Nagrody tworzą:
1. Osoby zaproszone przez Zarząd Główny PTWK z głosem stanowiącym.
2. Przewodniczący jury nominacji z głosem stanowiącym.
3. Pełnomocnik ds. nagrody jako sekretarz jury z głosem stanowiącym.
§ 14.
Decyzje Jury Nagrody są ostateczne.
§ 15.

Udział w pracach Jury Nominacji i Nagrody jest honorowy.
§ 16.
Ogłoszenie decyzji o przyznaniu nominacji, wyróżnień oraz nagrody następuje corocznie
podczas Warszawskich Targów Książki, których organizatorem wykonawczym jest główny
sponsor nagrody, Murator EXPO sp. z o.o.
§ 17
Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane uchwałą Zarządu
Głównego PTWK, na wniosek Sekretariatu.
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