Regulamin
Nagrody Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego w 2018 r.

§1
Konkurs i Nagroda
1. Organizatorem konkursu na Nagrodę Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza
Moczarskiego („Nagroda”) w 2018 roku („Konkurs”) jest Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleja Wyzwolenia 9 lok. 96 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: 0000499067, NIP: 7010416697 („Fundacja”). Konkurs jest przeprowadzany w
porozumieniu z Panią Elżbietą Moczarską, córką Pana Kazimierza Moczarskiego, patrona Nagrody.
2. Współorganizatorem Konkursu i Nagrody jest Dom Spotkań z Historią („DSH”) z siedzibą w
Warszawie (kod pocztowy 00-324) przy ulicy Karowej 20 wpisany do Rejestru Samorządowych
Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem IKD/6/06, NIP
5252360717, REGON 140433578.
2. Nagroda organizowana przez Fundację oraz DSH, zwanych dalej „Organizatorami” i Nagroda
Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego są ze sobą powiązane zestawem książek kandydujących do
tych naród.
3. Nagroda przyznawana jest autorowi lub współautorowi książki poświęconej najnowszej historii
Polski, tj. od odzyskania niepodległości w 1918 roku do czasów dzisiejszych. Kategoria ta obejmuje
m.in.: reportaż historyczny, monografie, biografie, wspomnienia, opracowania zbiorów dokumentów.
W Konkursie będą nagradzane pierwsze polskie wydania książek autorów polskich oraz pierwsze
polskie wydania przekładów książek autorów zagranicznych, o ile zostały wydane po raz pierwszy w
roku 2017.
4. Nagrodą w Konkursie jest dyplom oraz statuetka wręczane podczas uroczystości wręczenia Nagrody
Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego.
5. Laureatem Konkursu można zostać wyłącznie za autorstwo jednej książki. Laureat Nagrody może być
tylko jeden w danym roku.
6. Niniejszy regulamin („Regulamin”) stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego
uczestników.
§2
Młodzieżowe Kluby Historyczne
1. Młodzieżowe Kluby Historyczne („Kluby”) są grupami uczniów zainteresowanych najnowszą historią
Polski działającymi pod merytoryczną opieką nauczyciela, powoływanymi w danym roku szkolnym w
szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Polski, które podjęły współpracę z Fundacją w związku z
Konkursem i Nagrodą.
2. Celem działania Młodzieżowych Klubów Historycznych jest propagowanie najnowszej literatury
historycznej i upowszechnienie wśród młodzieży szerokiej refleksji towarzyszącej lekturze książek
historycznych oraz wyłonienie laureata Nagrody.
3. Członkami Klubu w danej szkole są uczniowie tej szkoły.

4. W jednej szkole może działać tylko jeden Klub.
5. Działalność Klubów w roku szkolnym 2018/2019 kończy się wraz z przyznaniem Nagrody i podaniem
do publicznej wiadomości nazwiska jej laureata, jednakże nie później niż z dniem 15 grudnia 2018 r.
6. Kluby nie mają osobowości prawnej.
§3
Zasady Konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest 10 książek nominowanych przez jury Nagrody Historycznej im.
Kazimierza Moczarskiego.
2. Listę nominowanych przez jury Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego książek Fundacja
przekaże Klubom do dnia 15 października 2018 r. Fundacja przekaże szkole, w której działa Klub, po
jednym egzemplarzu każdej z nominowanych książek.
3. Konkurs składa się z dwóch etapów:
- etap pierwszy – wybór przez każdy z Klubów jednej spośród 10 nominowanych książek;
- etap drugi – wybór laureata Nagrody podczas walnego zebrania Klubów w Warszawie, nie później niż
dnia 15 grudnia 2018 roku.
4. Kryteriami oceniania zgłoszonych książek w obydwu etapach Konkursu są:
a) atrakcyjność i przystępność treści dla młodego czytelnika, oraz
b) zgodność treści książki z podstawą programową szkoły ponadgimnazjalnej.
5. Etap pierwszy przeprowadzany jest niezależnie w każdym z Klubów. Członkowie Klubu zapoznają się
z nominowanymi książkami oraz spotykają się przynajmniej raz w tygodniu w celu dyskusji z udziałem
sprawującego opiekę merytoryczną nad Klubem nauczyciela. Klub dokonuje wyboru jednej spośród 10
książek najpóźniej do dnia 20 listopada 2018 r. Wybór książki odbywa się podczas spotkania członków
Klubu w drodze głosowania. Decyzja zapada większością głosów. Nauczyciel sprawujący opiekę nad
Klubem nie ma prawa głosu.
6. Po dokonaniu wyboru, o którym mowa w ust. 5 powyżej, członkowie Klubu wybierają spośród siebie
w drodze głosowania, większością głosów, nie więcej niż 6 reprezentantów, którzy będą
przedstawicielami Klubu podczas walnego zebrania Klubów, o którym mowa w ust. 8 poniżej.
7. Etap drugi Konkursu ma na celu wyłonienia laureata Nagrody spośród autorów książek wybranych
przez Kluby w pierwszym etapie Konkursu.
8. Wybór laureata Nagrody odbywa się podczas walnego zebrania Klubów, które odbędzie w
Warszawie, nie później niż 15 grudnia 2018 r. Organizatorzy zapewnią pokrycie kosztów podróży i
pobytu w Warszawie reprezentantom Klubów biorących udział w walnym zebraniu Klubów oraz
nauczycielom sprawującym merytoryczną opiekę nad Klubami.
9. Członkowie Klubów obecni na walnym zebraniu Klubów wyłaniają spośród siebie sekretarza, którego
zadaniem jest sporządzenie protokołu walnego zebrania Klubów. Sekretarzem może zostać wyłącznie
uczeń szkoły ponadgimnazjalnej.

10. Wybór laureata Nagrody odbywa się po przeprowadzeniu dyskusji, w drodze głosowania. Decyzja
zapada większością głosów, przy czym każdemu z Klubów przysługuje jeden głos. Po zakończeniu
głosowania i ogłoszeniu jego wyników decyzja walnego zebrania Klubów nie może być zmieniona.
11. Decyzja walnego zebrania Klubów o przyznaniu Młodzieżowej Nagrody wraz z uzasadnieniem
zostaje sporządzona w formie pisemnej i załączona do protokołu.
12. Członkowie Klubów, nauczyciele sprawujący opiekę nad ich pracami oraz szkoły, w których Kluby
zostały zorganizowane, otrzymają od Fundacji pamiątkowe dyplomy.
§4
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych opiekunów i członków Młodzieżowych Klubów Historycznych
jest Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleja Wyzwolenia 9
lok. 96. Dane przetwarzane będą w celu organizacji pracy Klubów i w celu przeprowadzenia
Konkursu. Dane generalnie nie będą udostępniane innym podmiotom; udostępnienie może być
konieczne w przypadku organizacji przejazdów i noclegów opiekunów i członków Klubu. Każdy ma
prawo dostępu do swoich danych i prawo do ich poprawiania poprzez zgłoszenie na adres
administratora danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zostania opiekunem Klubu
oraz członkiem Klubu.
§5
Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do wykorzystywania nazwy „Nagroda
Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego" na potrzeby Konkursu podczas
jego trwania i po jego zakończeniu oraz do używania nazwy w kampanii promującej Konkurs, do
zamieszczania nazwy w artykułach i materiałach informujących o Konkursie.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Fundacji i DSH oraz na stronach internetowych
Organizatorów.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w publikacjach i materiałach reklamowych mają charakter
informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

