Regulamin przyznawania nagrody „Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne – Żurawie”
Rozdział 1 – NAGRODA
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Kultury Audiowizualnej 'Beetle', partnerem jest Radio
Lublin, Dom Słów i Galeria Labirynt w Lublinie.
2. 'Żurawie - Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne' to nagroda przyznawana w czterech kategoriach:
a) Słowo b) Dźwięk c) Obraz d) Animacja Kultury
3. Nagrodę stanowi: a) Statuetka 'Żurawie' b) Nagroda pieniężna c) Dyplom
4. Nagroda przyznawana jest corocznie za szeroko rozumianą działalność kulturalną i działania z
zakresu animacji kultury na terenie miasta Lublin.
5. Laureatem nagrody może zostać osoba fizyczna w wieku od 18 do 30 lat, związana z miastem
Lublin.
6. Laureat 'Żurawi' nie może brać udziału w kolejnych edycjach konkursu.
Rozdział 2 – KONKURS
1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
Etap pierwszy - nabór kandydatur, w trakcie, którego mieszkańcy Lublina zgłaszają swoich
faworytów. Aby zgłosić kandydata, należy wypełnić formularz dostępny na stronie:
www.nagrodazurawie.pl w terminie wskazanym przez organizatora. W formularzu wystarczy
wpisać imię, nazwisko i opis działalności kandydata. Nominowanych wybierają dotychczasowi
Laureaci „Żurawi” w systemie głosowania internetowego na podstawie oceny twórczości
artystycznej oraz działań z zakresu upowszechniania kultury oraz komisja składająca się z członków
Fundacji Beetle i partnera edycji. Laureaci w szczególności biorą pod uwagę działania kandydatów
mające miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 
Etap drugi - nominowani dostarczają do Domu Słów materiały dokumentujące dotychczasową
działalność. Jest to rodzaj cyfrowej dokumentacji przekazanej na mail wskazany przez Organizatora.
Pliki powinny zawierać biogram oraz dodatkowe materiały informacyjne (zdjęcia, filmy, klipy,
nagrania mp3, skany dyplomów, publikacji).
Jury spośród 12. finalistów wybiera 4. laureatów, po jednym z każdej kategorii. Jury wybiera
laureatów na podstawie oceny twórczości artystycznej oraz działań z zakresu upowszechniania
kultury. Jury w szczególności bierze pod uwagę działania mające miejsce w ciągu ostatnich 12
miesięcy. Jury dokonując wyboru laureatów winno uwzględnić cel nagrody. Celem nagrody jest
wspieranie i promowanie artystów i animatorów kultury nie znanych szerokiemu gronu odbiorców.
Nagroda wręczana w kategoriach „Słowo”, „Dźwięk” i „Obraz” ma na celu wyszukiwanie i
promowanie utalentowanych i wybitnych artystów, którzy reprezentują wysoki poziom artystyczny.
Nagroda wręczana w kategorii „Animacja Kultury” ma na celu wyszukiwanie i promowanie
animatorów kultury, którzy aktywizują społeczność lokalną, promują kulturę w Lublinie w sposób
rzetelny i innowacyjny. Jury w szczególności bierze pod uwagę działania mające miejsce w ciągu
ostatnich 12 miesięcy.
2. Nagroda nie może być przyznawana pośmiertnie.
3. Celem nagrody jest promocja młodej kultury i sztuki w Lublinie, a także edukacja kulturalna.
4. W konkursie nie mogą brać udziału: a) Członkowie Fundacji Beetle, b) Rodziny członków Fundacji
Beetle, c) Członkowie Jury.
Rozdział 3 – JURY
1. Jury konkursu składa się z osób, reprezentujących lubelskie środowisko kulturalne.
2. Organizatorzy konkursu przewidują jedno posiedzenia Jury w trakcie, których Jury dokona
wyboru laureatów.

3. Jury dokona wyboru laureatów po uprzednim zapoznaniu się z materiałem informacyjnym n/t
każdego z nominowanych.
4. Jury jest wybierane przez Zarząd Fundacji Kultury Audiowizualnej "Beetle".
Rozdział 4 - SEKRETARZ JURY
1. Sekretarz Jury powoływany jest przez Zarząd Fundacji Kultury Audiowizualnej "Beetle".
2. Sekretarz nie ma prawa głosu w wyborze nominowanych i laureata.
3. Do obowiązków Sekretarza należy:
a) przygotowanie materiałów informacyjnych dla członków Jury
b) protokołowanie obrad Jury,
c) stały kontakt z członkami Jury, w tym powiadamianie ich o terminach spotkań i porządku obrad.

