REGULAMIN
Nagrody im. Marka Cara
§1
1. Nagroda im. Marka Cara (zwana dalej Nagrodą) jest przyznawana
corocznie, począwszy od 2002 roku i jest wręczana w trakcie Forum
Teleinformatyki.
2. Nagroda jest przyznawana osobom za wybitne osiągnięcia w tworzeniu
warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
3. Organizatorem Nagrody jest Rada Programowa Forum Teleinformatyki
(dalej zwana Radą), za zgodą Rodziny Pana Marka Cara.
§2
1. Kapituła Nagrody składa się z:
o osoby wskazanej przez najbliższą Rodzinę Pana Marka Cara, która to
osoba jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego Kapituły;
o Przewodniczącego Rady, jego zastępcy oraz wyznaczanych przez Radę
sześciu jej członków;
o wszystkich aktywnych dotychczasowych Laureatów Nagrody.
2. Bieżącymi sprawami Kapituły kieruje Sekretarz wyznaczony przez Radę.
3. Do składu Kapituły mogą być zapraszane przez Kapitułę dodatkowe osoby
na wniosek Rady lub Rodziny Pana Marka Cara.
§3
Tryb przyznawania Nagrody:
1. Członkowie Rady oraz członkowie Kapituły zgłaszają do Sekretarza
Kapituły w formie pisemnej (elektronicznej) kandydatów do Nagrody. Każdy
może zgłosić kilku kandydatów. Zgłoszenie musi zawierać uzasadnienie
propozycji kandydata.
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2. Kandydatem do Nagrody nie może być:
o członek Rady;
o osoba pełniąca aktualnie funkcję w administracji publicznej na
stanowisku politycznym lub we władzach naczelnych partii
politycznych;
o członek władz centralnych i naczelnych organów administracji
publicznej.
3. Ewentualne wątpliwości co do faktu, czy zgłoszona osoba może być
kandydatem do Nagrody (zgodnie z punktem 2 powyżej) rozstrzyga
Sekretarz Kapituły wraz z jej Przewodniczącym.
4. Sekretarz Kapituły corocznie rozsyła do członków Kapituły oraz Rady
harmonogram działań związanych z wyborem Laureata w danym roku.
5. Kapituła na posiedzeniu wybiera spośród zgłoszonych kandydatów od 3
do 5 osób nominowanych do Nagrody po dyskusji nad każdym zgłoszonym
kandydatem.
6. Lista nominowanych do Nagrody, po uprzednim uzyskaniu ich zgody
na kandydowanie, wraz z krótkim uzasadnieniem, jest prezentowana
publicznie. Każdy członek Kapituły i Rady ma prawo przesłać do Kapituły
swoje uwagi dotyczące osób nominowanych w terminie 2 tygodni od
ogłoszenia listy nominowanych. Otrzymane uwagi będą przekazane
jednorazowo wszystkim Członkom Kapituły.
7. Spośród nominowanych Kapituła wybiera, w trybie głosowania, Laureata
Nagrody. Kapituła może zadecydować o przyznaniu w danym roku więcej
niż jednej Nagrody.
8. W okresie ustalonym przez Przewodniczącego lub Sekretarza Kapituły
Członkowie Kapituły głosują drogą elektroniczną do Sekretarza Kapituły.
Każdy z Członków Kapituły może oddać tylko jeden głos na jednego
nominowanego, a liczba wybranych osób nie może być większa od liczby
Laureatów ustalonych przez Kapitułę zgodnie z ust. 7.
9. Sekretarz Kapituły sporządza Protokół głosowania i przekazuje go
Przewodniczącemu Kapituły oraz wszystkim osobom biorącym udział
w głosowaniu. W celu utajnienia wyników protokół jest przekazywany
po wręczeniu Nagrody.
10. W przypadku problemów z głosowaniem, Przewodniczący zwołuje
Nadzwyczajne posiedzenie Kapituły, którego ustalenia są wiążące.
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§4
Członkowie Kapituły, którzy przez dwa lata z rzędu nie brali udziału w głosowaniu są wyłączani z jej składu.
§5
Zmiana treści § 1 wymaga wspólnej Uchwały Kapituły i Rady.
§6
Wszelkie interpretacje tego Regulaminu leżą w gestii Kapituły.
§7
Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2008 roku.
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