
 

 

ZASADY KONKURSU NAGRODY 

Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS 

LAUR TŁUMACZA 

Etap 1 

PT TEPIS ogłasza (na stronie internetowej tepis.org.pl, na profilu PT TEPIS na Facebooku, 

pocztą elektroniczną i w Telegramie PT TEPIS) konkurs, który ma na celu wyłonienie 

kandydatów do nagrody Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych 

TEPIS – LAUR TŁUMACZA. 

Tłumacze i organizacje zrzeszające tłumaczy, jak również przedstawiciele środowisk 

akademickich zajmujący się przekładoznawstwem, prokuratorzy, sędziowie, notariusze, 

wydawnictwa i inne instytucje zgłaszają kandydatury tłumaczy przysięgłych                                       

i specjalistycznych do nagrody w następujących kategoriach: 

- tłumacz przysięgły wyróżniający się wiedzą, wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem 

zawodowym;  

- tłumacz specjalistyczny wyróżniający się wiedzą, wieloletnim doświadczeniem                             

i dorobkiem zawodowym; 

- osoba lub instytucja zasłużona dla środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych.  

Zgłoszenia kandydatur wraz z podaniem kategorii i uzasadnieniem (min. 100 słów) są 

przyjmowane pocztą elektroniczną na adres PT TEPIS: tepis@tepis.org.pl oraz przez profil PT 

TEPIS na Facebooku do 1 września 2020 roku. 

Osoby nominujące mogą zgłaszać wyłącznie kandydatury innych osób.    

Osoby nominujące wyrażają zgodę na anonimowe wykorzystanie ich opinii w uzasadnieniu 

werdyktu Kapituły. 

Etap 2  

Kapituła Nagrody PT TEPIS – LAUR TŁUMACZA złożona z siedmiu osób, wyłonionych przez 

RN na okres kadencji RN, zbiera się najpóźniej przed pierwszym posiedzeniem RN po 

wakacjach i wyłania laureatów spośród osób nominowanych. Decyzje Kapituły są ostateczne  

Członkowie Kapituły mogą być nominowani, jednakże ich kandydatury nie podlegają 

głosowaniu o przyznanie im nagrody.  

Laureaci otrzymują nagrodę PT TEPIS -LAUR TŁUMACZA wraz z dyplomem, a osoby 

nominowane – dyplom.   

Wręczenie nagrody LAUR TŁUMACZA ma miejsce podczas sesji plenarnej dorocznej 

konferencji PT TEPIS. Wyjątkowo w 2020 r., ze względu na zagrożenie zakażeniem COVID 19 

Kapituła podejmie decyzję o alternatywnym sposobie wręczenia nagrody – LAUR TŁUMACZA.       

W przypadku zaistnienia okoliczności nieobjętych powyższymi zasadami decyzję podejmuje 

Rada Naczelna  PT TEPIS. 
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ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA NOMINACJI 

do nagrody PT TEPIS – LAUR TŁUMACZA 

 

Polskie Towarzystwo  Tłumaczy  Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS ogłasza 2. edycję 

konkursu, który ma na celu wyłonienie kandydatów do nagrody Polskiego Towarzystwa 

Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS – LAUR TŁUMACZA w kategoriach: 

- tłumacz przysięgły wyróżniający się wiedzą, wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem 

zawodowym;  

- tłumacz specjalistyczny wyróżniający się wiedzą, wieloletnim doświadczeniem                               

i dorobkiem zawodowym;  

- osoba lub instytucja zasłużona dla środowiska tłumaczy przysięgłych                                      

lub specjalistycznych. 

Prosimy  o zgłaszanie kandydatur wraz z podaniem kategorii i uzasadnieniem na adres PT 

TEPIS: tepis@tepis.org.pl oraz przez profil PT TEPIS na Facebooku do 1 września 2020 r. 

Osoby nominujące wyrażają zgodę na anonimowe wykorzystanie ich opinii w uzasadnieniu 

werdyktu Kapituły. 

 

Imię i nazwisko/nazwa instytucji:  

………..………………………………………………………………………………………………. 

Tłumacz zrzeszony w (podać organizacje)/niezrzeszony: ........................................................ 

………..………………………………………………………………………………………………. 

Kategoria: 

□ tłumacz przysięgły wyróżniający się wiedzą, wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem 

zawodowym;  

□ tłumacz specjalistyczny wyróżniający się wiedzą, wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem 

zawodowym;  

□ osoba lub instytucja zasłużona dla środowiska tłumaczy przysięgłych lub/i specjalistycznych. 

Uzasadnienie: 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

Osoba nominująca: .................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

Tel. kontaktowy:................................................ 

Data:.................................................................. 
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