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REGULAMIN NAGRODY IM. KAZIMIERZA WOJCIECHA CZAPLICKIEGO  

§ 1 

1. Przyznaje się Nagrodę im. Kazimierza Wojciecha Czaplickiego (dalej „Nagroda”) 

Uczestnikowi Konkursu „Wybieram Wybory” (dalej „Konkurs”) organizowanego przez 

Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze (zwanych dalej 

„Organizatorem”), wyłonionemu zgodnie z § 2 niniejszego regulaminu. 

2. Nominowani do otrzymania Nagrody są Uczestnicy Konkursu, którzy wezmą udział 

w jego etapie wojewódzkim.  

§ 2 

1. Laureatem Nagrody zostanie autor pracy złożonej w etapie wojewódzkim Konkursu, 

którego praca otrzyma łącznie największą liczbę punktów w ramach wszystkich 

kryteriów oceny prac określonych w regulaminie Konkursu. 

2. Jeżeli liczba Uczestników uprawionych do otrzymania Nagrody byłaby większa 

niż jeden, wówczas o tym, który z nich otrzyma Nagrodę, decyduje większa liczba 

punktów uzyskanych za kryterium twórczy charakter pracy, w tym umiejętność 

formułowania własnych ocen. 

3. W sytuacji gdy w wyniku zastosowania kryterium, o którym mowa w ust. 2, liczba 

Uczestników uprawnionych do otrzymania Nagrody byłaby większa niż jeden, o tym, 

który z nich otrzyma Nagrodę, decyduje większa liczbsa punktów uzyskanych 

za kryterium dobór i umiejętność korzystania z literatury przedmiotu i sporządzenia 

bibliografii. 

4. Jeżeli pomimo zastosowania kryteriów określonych w ust. 2 i 3 liczba Uczestników 

uprawnionych do otrzymania Nagrody byłaby nadal większa niż jeden, o tym, który 

z nich otrzyma Nagrodę, zdecyduje Jury składające się z członków Państwowej Komisji 

Wyborczej oraz Szefa Krajowego Biura Wyborczego, na podstawie dokonanej przez nich 

oceny prac. 

§ 3 

1. Laureat Nagrody otrzyma dyplom oraz nagrodę pieniężną w kwocie 800 zł. 

2. Informacja o tym, który z Uczestników otrzymał Nagrodę, zostanie podana przez 

Organizatora w dniu rozstrzygnięcia Konkursu i ogłoszenia jego wyników, bezpośrednio 

po zakończeniu etapu ogólnopolskiego.  
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3. Informacja, o której mowa w ust. 2, zostanie ponadto ogłoszona na stronie internetowej 

Organizatora.  

§ 4 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie 

mają postanowienia regulaminu Konkursu, dostępnego na stronie internetowej 

Organizatora: www.pkw.gov.pl.  

2. Organizator ma prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. 

Przewodniczący 

Państwowej Komisji Wyborczej 

(-) Wiesław Kozielewicz 

 


