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1/2019 számú (I.15.) Elnökségi határozat
az Ex Umbra-díj alapításáról és adományozásának módjáról

A ZAZEE Elnöksége a 2019. január 11-i közgyűlés javaslatai alapján a következő
módosított határozatot lépteti életbe:

1. (1) Ex Umbra-díjra a kultúra területén önzetlenül, magas színvonalon
tevékenykedő, példaértékű eredményeket elért, ám munkáját általában
szerényen, sokszor széles közönség bevonása nélkül végző személyeket lehet
ajánlani.
(2) Ex Umbra-díj jelölésre bárki jogosult, aki a díjat még nem kapta meg, illetve
nem aktív tagja a ZAZEE Kulturális Egyesületnek.
2. A ZAZEE a díjat évente egy alkalommal, egy magánszemélynek adományozza.
3. Ex Umbra-díjra nem javasolható
a) a ZAZEE Kulturális Egyesület aktív tagja
b) aki az Ex Umbra-díjat már megkapta
4. (1) Az Ex Umbra-díj virtuális. Nem jár oklevéllel, sem pénz, sem egyéb
jutalommal.
(2) A díjazott a díjat életen át jogosult viselni.
(3) A díjazottak nevét az Egyesület saját honlapján tartja nyilván.
(4) A díj ismételten nem adományozható.
5. (1) A ZAZEE az Ex Umbra-díj adományozására vonatkozó javaslatok
értékelésére, a kitüntetésekre vonatkozó ajánlások megtételére Ex Umbra-díj
bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.
(2) A Bizottság 4 tagú, tagjait a közgyűlés választja.
(3) Az alapítás évében a Bizottsági feladatokat az egyesület elnöksége látja el.
6. (1) A díj adományozására vonatkozó javaslatot az adományozás évének
november 1-jéig kell a Bizottsághoz eljuttatni. A határidő után előterjesztett
javaslatot a következő adományozási évben lehet figyelembe venni.
(2) Díjra ajánlást bárki tehet.
(3) A javaslatnak tartalmaznia kell azokat az eredményeknek, illetve művészeti
teljesítményeket melyek az Ex Umbra-díj odaítélését megalapozhatják, illetve
megfelelnek az e rendeletben meghatározott feltételeknek.
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7. (1) A Bizottság a javaslatok értékelését követően ajánlást tesz az elnökségnek az
Ex Umbra-díjjal kitüntetendő személyekre.
(2) A Bizottság az általa Ex Umbra-díjra ajánlani kívánt személyeket az ajánlásról
nem tájékoztatja. A díjazottak csak az ünnepélyes átadáson értesülnek a
kitüntetésről. Amennyiben ezt vissza kívánják utasítani, erre a díjátadót követően
van lehetőségük szóban vagy írásban.
8. (1) Az Ex Umbra díj ünnepélyes átadására minden évben egyszer, lehetőleg év
legrövidebb napja környékén kerül sor.
(2) A díjat az egyesület tagjai adják át.
9. Az egyesület rendezvényein a megjelent Ex Umbra-díjasokat név szerint
köszönti.

Zalaegerszeg, 2019. január 15.
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