
REGULAMIN 

 
przyznawania nagrody 

WIKTORA 

dla najwyżej cenionych osobowości i produkcji 

obecnych w mediach. 

 

 
§ 1 

WIKTOR to polska prestiżowa nagroda dla osobowości i produkcji, które pojawiając się w 

mediach i życiu publicznym wyróżniły się jakością, rzetelnością i artyzmem. 

 SUPERWIKTORY przyznawane są za osiągnięcia w całej karierze. 

WIKTORA można otrzymać wielokrotnie. SUPERWIKTORA tylko raz. 
 

§ 2 

1. Dotychczasowi laureaci tworzą Akademię Wiktorów, którą zarządza Kapituła. 

2. Członkowie Akademii Wiktorów oraz największe media - zgłaszają pisemnie 

Kandydatów do nagrody WIKTORA i SUPERWIKTORA. 

3. Pięciu Kandydatów, którzy uzyskali najwięcej zgłoszeń w danej kategorii otrzymuje 

Nominacje do nagrody WIKTORA. 

4. Po utworzeniu listy nominowanych do nagrody WIKTORA we wszystkich 

kategoriach, członkowie Akademii Wiktorów oddają swoje głosy na Nominowanych, 

z wyłączeniem kategorii – Wiktor Publiczności zgodnie z § 4. 

5. Laureatem WIKTORA w danej kategorii zostaje Nominowany, który uzyska 

największą liczbę głosów. 

6. Kapituła nie ma prawa zmiany listy osób Nominowanych w trybie zgłaszania 

Kandydatów (z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej). 

7. W przypadku równej liczby zgłoszeń, która uniemożliwia automatyczne wyłonienie 

nominowanej piątki kandydatów, Kapituła na drodze jawnej dyskusji i głosowania 

dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia nominacji. Zapis ten dotyczy wszystkich 

kategorii.  

8. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Nominowanych z największą ilością głosów w 

jednej kategorii uzyska taką samą liczbę głosów, to wyboru Laureata nagrody 

WIKTORA spośród nich dokonuje Kapituła w głosowaniu, jeśli wniosek o takie 

głosowanie zgłosi którykolwiek z jej członków. Jeśli taki wniosek nie padnie, 

Laureatami zostają wszyscy Nominowani z największą liczbą głosów ( ex aequo). 

9. W wyjątkowych przypadkach, gdy wymaga tego ważny interes publiczny lub 

prywatny osoby nominowanej, Kapituła Wiktorów na wniosek zgłoszony przez jej 

członka może wykreślić kandydata z grona Nominowanych. W takim przypadku 

Kapituła ma prawo nominować nowego Kandydata. Dla uniknięcia wątpliwości 

uprawnienie to przysługuje Kapitule także w razie odmowy osobistego, publicznego 

przyjęcia Nominacji lub Nagrody przez Kandydata. 

 



§ 3 

Laureaci WIKTORÓW wyłaniani są w następujących kategoriach: 

1. DZIENNIKARZ ROKU 

2. AKTOR ROKU  

3. AKTORKA ROKU  

4. ARTYSTA SCENY 

5. TWÓRCA ROKU  

6. OSOBOWOŚĆ ROKU 

7. ODKRYCIE ROKU  

8. SPORTOWIEC ROKU 

9. PROGRAM TELEWIZYJNY ROKU 

10. PROJEKT INTERNETOWY ROKU 

11. SERIAL ROKU 

12. WIKTOR PUBLICZNOŚCI 

13. SUPERWIKTORY 

§ 4 

Laureata w kategorii – Wiktor Publiczności – wybierają widzowie za pośrednictwem      

SMS-ów spośród Nominowanych. Laureatem Wiktora Publiczności zostaje Nominowany, 

który uzyska w trybie otwartego głosowania publicznego największą liczbę głosów. 

§ 5 

SUPERWIKTORY przyznawane są co roku wybitnym osobowościom raz w życiu za 

całokształt osiągnięć. O liczbie przyznawanych nagród SUPERWIKTORA w każdym roku 

decyduje Organizator WIKTORÓW. 

§ 6 

1. Ankiety ze zgłoszeniami Kandydatów do nagrody WIKTORA i SUPERWIKTORA 

weryfikowane są przez kancelarię adwokacką, która sprawuje nadzór. Tu obliczane są 

zgłoszenia, które decydują o uzyskaniu Nominacji, a także w kolejnym etapie głosy, które 

decydują o przyznaniu nagrody WIKTORA z uwzględnieniem § 2. 

2. Kapituła wybierana jest przez Organizatora wyłącznie spośród członków Akademii 

Wiktorów, czyli dotychczasowych laureatów Wiktora lub Superwiktora. 

 

 

 

 



§ 7 

W wyjątkowych sytuacjach Organizator WIKTORÓW w porozumieniu z Kapitułą może 

przyznać WIKTORA jako nagrodę pozaregulaminową - honorową lub specjalną. 

§ 8 

Organizatorem WIKTORÓW jest firma Media Corporation. 

§ 9 

Regulamin WIKTORÓW dostępny jest na stronie internetowej www.mc.waw.pl. 
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