Regulamin konkursu
radzyńskiego środowiska naukowego
o tytuł „Bakałarza Radzyńskiego”
za najlepszą publikację naukową dotyczącą dziejów Radzynia lub ziemi radzyńskiej

§1
Postanowienia wstępne
1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia konkursu o tytuł „Bakałarza
Radzyńskiego” za najlepszą opublikowaną pracę z zakresu nauk humanistycznych dotyczącą
dziejów Radzynia Podlaskiego lub ziemi radzyńskiej zwanego dalej „Konkursem”.
2. Konkurs został ustanowiony przez Zarząd Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw
Lokalnych, który jest jednocześnie jego organizatorem.
3. Konkurs organizowany jest raz w roku.
§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest:
1. Rozwijanie zainteresowania przeszłością Radzynia Podlaskiego i ziemi radzyńskiej.
2. Wyróżnienie osób działających na rzecz odkrywania przeszłości mikroregionu,
3. Popularyzacja prac o lokalnej przeszłości.
§3
Kapituła
1. W celu przeprowadzenia konkursu Zarząd RaSIL powołuje Kapitułę Konkursu w
liczbie 7 osób.
2. W skład Kapituły wchodzą ponadto osoby, które zdobyły tytuł „Bakałarza
Radzyńskiego”.
3. Kapituła powołana jest na czas nieokreślony.
4. Zadaniem Kapituły jest:
a) przy pierwszej edycji konkursu zgromadzenie bibliografii prac
opublikowanych w ostatnich trzech latach,
b) przy każdej kolejnej edycji – wybór prac opublikowanych od czasu
poprzedniej edycji
c) wybór laureatów konkursu.
4. Członkowie Kapituły na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie
Przewodniczącego oraz Sekretarza.
5. Rezygnacja z członkostwa w Kapitule następuje w wyniku wniosku pisemnego.
§4
Kryteria oceny
Przy ocenie prac Kapituła bierze pod uwagę przede wszystkim jakość merytoryczną,
nowatorskie ujęcie zagadnienia, styl narracji, estetykę pracy.
.
§5

Sposób wyłaniania laureatów
1. Bibliografię prac kwalifikowanych do konkursu sporządza Sekretarz Konkursu.
2. Kapituła zatwierdza listę jednogłośnie.
3. Sekretarz nawiązuje kontakt z autorami prac w celu poinformowaniu i
zakwalifikowaniu ich prac do Konkursu i uzyskania ich zgody na udział w Konkursie.
4. Kapituła podejmuje rozstrzygnięcia zwykła większością głosów w głosowaniu
jawnym, w obecności co najmniej ¾ członków Kapituły. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Członek kapituły, który bierze jednocześnie udział w konkursie lub związany jest
więzami pokrewieństwa z osobą biorącą udział w konkursie, nie może głosować na
siebie lub na osobę związaną więzami pokrewieństwa. Może wstrzymać się od głosu
lub głosować na pracę innej osoby.
6. Kapituła konkursu może zrezygnować z przyznania którejkolwiek z nagród, bądź
przyznać dwie nagrody tego samego stopnia.
7. Z obrad Kapituły sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący
Kapituły.
8. Kapituła przedstawia Zarządowi RaSIL propozycje przyznania I, II i III nagrody
oraz ewentualnych wyróżnień. Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie.
9. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 31 grudnia każdego roku.
10. Data uroczystego wręczenia nagród zostanie ogłoszona na stronie internetowej RaSIL
oraz zostanie przekazana mediom. Organizator będzie kontaktować się z laureatami
konkursu: osobiście, drogą telefoniczną, e-mailem bądź za pośrednictwem poczty.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej RaSIL.
§6
Nagrody
1. Za zajęcie I, II i III miejsca Zarząd RaSIL przyznaje dyplomy oraz nagrody finansowe
w następującej wysokości:
a) I nagroda w wysokości 1000 zł brutto i tytuł „Bakałarza Radzyńskiego” za
dany rok.
b) II nagroda w wysokości 700 zł brutto,
c) III nagroda w wysokości 300 zł brutto.
2. Kapituła ma prawo nie przydzielić nagrody lub zaproponować inny ich podział.

