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REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY SAPERE AUDE 

 
§ 1 

 
1. Nagroda SAPERE AUDE przyznawana jest za najlepszą pracę dyplomową (na 

studiach I i II stopnia), napisaną w języku polskim o tematyce ściśle związanej 
z ziemią dębicką. 

2. Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach: 
„Najlepsza praca licencjacka/inżynierska” i „Najlepsza praca magisterska”. 

3. Nagroda nosi nazwę NAGRODA SAPERE AUDE. 
4. O nagrodę mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, zamieszkali na stałe  

w Powiecie Dębickim, którzy obronili swoją pracę dyplomową w roku 2016 
lub 2017. 

 
§ 2 

 
1. Pracę dyplomową zgłasza do nagrody absolwent szkoły wyższej, wraz  

z dokumentem poświadczającym obronę pracy.  
Do zgłoszenia należy dołączyć: 

 5 egzemplarzy (cztery w formie kserokopii, jedną w formie oprawionej) oraz 
wersję elektroniczną pracy w pliku roboczym do edycji na płycie CD lub DVD 
(celem zakodowania pracy). 

 pisemne oświadczenie autora pracy wyrażające jego zobowiązanie dotyczące 
przeniesienia autorskich praw majątkowych na organizatorów nagrody 
w zakresie: 
- opublikowania pracy na stronach internetowych Katolickiego Centrum 
Edukacji KANA w Dębicy; 
- publikacji całości lub fragmentów pracy w publikacjach pokonkursowych; 
- udostępniania pracy w celach naukowo-badawczych w siedzibie Centrum. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać: 
 nazwę i adres uczelni na której obroniona została praca dyplomowa,  
 temat pracy dyplomowej wraz z uzasadnieniem zgłoszenia, 
 dane o absolwencie obejmujące: 

 nazwisko i imię, 

 adres zameldowania i numer telefonu, 

 adres zamieszkania (tylko w przypadku gdy jest inny od adresu 
zameldowania), 

 rodzaj dokumentu tożsamości, seria i numer, 
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 datę i miejsce urodzenia, 

 numer PESEL, 

 numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

 nazwę i adres właściwego urzędu skarbowego,  

 imiona rodziców, 

 nazwę banku oraz numer konta bankowego, 

 oświadczenie autora pracy wyrażające zgodę na przetwarzania 
danych osobowych w celach związanych z nagrodą, zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

3. Zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w niniejszym Regulaminie 
oraz naruszające prawa autorskie będą pozostawione bez rozpatrzenia. 

 
§ 3 

 
1. Organizatorem nagrody jest Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy. 
2. Fundatorem nagrody jest Stefan Bieszczad, radny Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Ziemi Dębickiej”. 
3. Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy przyznaje nagrodę na wniosek 

Kapituły. 
4. W skład Kapituły wchodzi od 3 do 5 Członków Kapituły powołanych przez 

Zarząd Katolickiego Centrum Edukacji KANA w Dębicy.  
5. Członkowie Kapituły, na pierwszym posiedzeniu które zwołuje dyrektor 

Katolickiego Centrum Edukacji KANA w Dębicy, wybierają ze swego grona 
Przewodniczącego Kapituły. 

6. Kapituła może powołać eksperta (ekspertów) w celu przygotowania recenzji 
prac oraz konsultacji naukowej. 

 
§ 4 

 
1. Zgłoszenie o przyznanie nagrody składa się w terminie do 13 października 

2017 roku w sekretariackie Katolickiego Centrum Edukacji KANA w Dębicy, 
ulica Chopina 2. 

2. W przypadku zgłoszenia mniej niż 4 prac na konkurs w danej kategorii  
w jednym roku konkurs zostanie unieważniony. Prace zostaną awansem 
przeniesione na konkurs w kolejnym roku kalendarzowym i będą oceniane  
wspólnie z pracami zgłoszonymi w następnej edycji konkursu. 
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3. Kapituła rozpatruje wszystkie zgłoszenia w terminie do 27 października 
i w tym terminie przedkłada wniosek dotyczący przyznania nagrody, 
Organizatorowi Konkursu. 
 

§ 5 
 

1. Nagroda jest przyznawana w formie pieniężnej. 
2. Łączna pula nagród pieniężnych w konkursie Nagroda Sapere Aude wynosi 

10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych), przy czym na nagrodę  
w kategorii Najlepsza praca magisterska przeznacza się 60% tej kwoty. 
Kapituła może zaproponować inny podział kwoty na nagrodę z danej 
kategorii, bądź nie przyznać nagrody z obu lub z jednej kategorii. 

3. Oprócz nagrody pieniężnej, zwycięzcy Konkursu otrzymują dyplom oraz 
statuetki.  

 
§ 6 

1. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej Katolickiego 
Centrum Edukacji KANA w Dębicy oraz mogą być udostępniane w celach 
naukowo-badawczych w siedzibie Centrum. 

2. Prace mogą też w całości lub w części zostać opublikowane w publikacjach 
pokonkursowych. 

 
§ 7 

1. Nagroda będzie wręczana podczas Rautu Niepodległości z okazji Święta 
Niepodległości. 

2. Nazwiska osób, które otrzymają nagrodę oraz tematy nagrodzonych prac 
będą podane na stronie internetowej Katolickiego Centrum Edukacji KANA  
w Dębicy, a laureaci otrzymają zaproszenie na uroczystość wręczenia nagród. 
 

 
 
 


