
Regulamin przyznawania Tytułu Ateisty Roku 

§ 1. Cele konkursu 

Celem konkursu jest uhonorowanie osób, organizacji lub instytucji za szczególne osiągnięcia w zakresie: 

1. promowania światopoglądu ateistycznego i wolności od religii, 

2. przeciwdziałania dyskryminacji na tle światopoglądowym, 

3. integracji polskiego i międzynarodowego ruchu ateistycznego. 

§ 2. Tryb nadawania Tytułu Ateisty Roku 

1. Tytuł Ateisty Roku (zwany dalej Tytułem)  jest przyznawany raz w roku w kategorii krajowej  

i międzynarodowej przez Kapitułę Tytułu, powołaną przez Organizatora w odrębnym składzie dla 

każdej z dwóch kategorii. 

2. Tytuł mogą otrzymać osoby, organizacje lub instytucje za szczególne osiągnięcia w działalności 

zgodnej z celami konkursu. 

3. Tytuł jest przyznawany przez Kapitułę spośród kandydatur nadesłanych do Organizatora konkursu. 

4. Nie później, niż 1-go lutego każdego roku, w drodze ogłoszenia publicznego, Organizator 

rozpoczyna zbieranie kandydatur do Tytułu, które przedstawiane są następnie Kapitule.  

5. Kapituła może obradować drogą elektroniczną. Na pierwszym posiedzeniu członkowie  wybierają 

spośród siebie Przewodniczącego/Przewodniczącą Kapituły.   

6. Kapituła może wybrać, spośród nadesłanych zgłoszeń, do 3 nominowanych w każdej kategorii. 

Kapituła zwraca się do osób nominowanych o wyrażenie zgody na kandydowanie, chyba że nie jest 

to możliwe ze względu na szczególne okoliczności. 

7. Doroczny Tytuł otrzymuje jedna z kandydatur wybrana przez Kapitułę w głosowaniu, które może 

odbywać się drogą elektroniczną. 

§ 3. Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Fundacji imienia Kazimierza Łyszczyńskiego. 

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu są udzielane pod adresem: biuro@lyszczynski.com.pl   

§ 4. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie 

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna lub prawna, która spełnia łącznie następujące 

warunki: 

 1. akceptuje treść Regulaminu przyznawania Tytułu Ateisty Roku, 

 2. dokonuje zgłoszenia kandydata/kandydatki na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

 3. wyraża zgodę na: 

 3.1. zmiany redakcyjne opisu zawartego w formularzu zgłoszeniowym w celu przygotowania 

materiałów informacyjnych i promocyjnych o kandydacie i jego osiągnięciach, 

 3.2. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów związanych  

z konkursem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z poźn. zm.). 
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 4. Osoba zgłaszająca kandydaturę oświadcza, iż zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje jego 

postanowienia, złożyła wymagane przez Organizatora oświadczenia, a podane przez nią informację 

są prawdziwe. 

 5. Dokumenty wymagane do zgłoszenia uczestnictwa w konkursie: 

 5.1. formularz zgłoszeniowy, 

 5.2. oświadczenie zgłaszającego. 

§ 5. Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Termin ogłoszenia wyników konkursu : podczas dorocznych Dni Ateizmu. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu ma miejsce podczas uroczystości wręczenia Statuetki Ateisty Roku. 

§ 6. Nagrody 

1. Wszyscy nominowani przez Kapitułę otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

2. Statuetki wręczane są podczas uroczystego Bankietu Ateistycznego. 

3.  Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród specjalnych rzeczowych lub pieniężnych. 

§ 7. Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania Tytułu. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w 

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., 

Nr 101 poz. 926). 

§ 8. Postanowienia końcowe 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego 

zakończenia. 
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