
REGULAMIN

NAGRODY LITERACKIEJ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

ZA KRYMINALNY DEBIUT ROKU 2021

Informacje wstępne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania Nagrody Literackiej Marszałka

Województwa Kujawsko-Pomorskiego za Kryminalny Debiut Roku 2021.

2. Organizatorem Konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica

Kopernikańska w Toruniu we współpracy z Fundacją Kult Kultury.

3. Partnerem Konkursu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

● Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Nagrody Literackiej

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za Kryminalny Debiut Roku

2021;

● Konkursie – należy przez to rozumieć ogólnopolski konkurs na najlepszą

debiutancką powieść kryminalną wydaną drukiem w roku 2021 organizowany

przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu

we współpracy z Fundacją Kult Kultury;

● Nagrodzie – należy przez to rozumieć Nagrodę Literacką Marszałka

Województwa Kujawsko-Pomorskiego za Kryminalny Debiut Roku 2021;

● Autorze – należy przez to rozumieć pełnoletnią polską autorkę lub

pełnoletniego polskiego autora debiutanckiej oryginalnej powieści wydanej

w języku polskim, posiadającej numer ISBN;

● Powieści – należy przez to rozumieć oryginalną polskojęzyczną powieść

opublikowaną drukiem w roku 2021, posiadająca numer ISBN, której

treść/fabułę można jednoznacznie zaklasyfikować jako kryminał, powieść

sensacyjną lub thriller;

● Jury – należy przez to rozumieć członków Jury Konkursowego, które przyzna

Nagrodę Literacką Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za

Kryminalny Debiut Roku 2021.

5. Nagroda zostanie przyznana w drodze ogólnopolskiego konkursu (zwanego dalej

Konkursem).

6. Fundatorem Nagrody jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

7. Z udziału w Konkursie wykluczone są osoby pozostające w bezpośredniej relacji

osobistej (małżonkowie oraz krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia)

z Organizatorem, współpracującą z nim Fundacją, Partnerem konkursu  oraz

członkami Jury.

Przyjmowanie zgłoszeń

§ 2

1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od 1 lutego 2022 r. do 16 maja 2022 r.



2. Zgłoszenia do Konkursu są bezpłatne.

3. Zgłaszający do Konkursu zobowiązany jest przysłać lub dostarczyć 5 (słownie: pięć)

egzemplarzy zgłaszanej Powieści.

4. Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać polscy Wydawcy - zarejestrowani i

posiadający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawca może zgłosić

nie więcej niż 5 (słownie: pięć) Powieści. Zgłaszane Powieści muszą stanowić utwór

w rozumieniu obowiązujących przepisów o prawach autorskich i prawach

pokrewnych i nie mogą naruszać w jakikolwiek sposób praw innych osób lub/i

podmiotów.

5. Za zgłoszenie do Konkursu uważa się przesłanie lub osobiste terminowe

dostarczenie do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w

Toruniu 5 (słownie: pięciu) egzemplarzy zgłaszanej Powieści. Brak spełnienia

któregokolwiek z warunków zgłoszenia powoduje, iż zgłoszona Powieść nie zostanie

uwzględnione w Konkursie.

6. Zgłaszane Powieści należy przesłać lub dostarczyć na adres: Wojewódzka Biblioteka

Publiczna – Książnica Kopernikańska, ul. Juliusza Słowackiego 8, 87-100 Toruń.

Koniecznie z dopiskiem Zgłoszenie do Nagrody za Kryminalny Debiut Roku 2021.

7. Ostateczny termin dokonywania zgłoszeń upływa 16 maja 2022 r. o godz. 15.00.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu zgłoszenia,

które powstało z winy poczty lub kuriera, itp. Zgłoszenia dostarczone po

wskazanym terminie nie będą uwzględniane (decyduje chwila wpływu a nie

wysłania zgłoszenia).

8. Niezwłocznie po upływie terminu zgłoszeń Organizator opublikuje listę Powieści

zgłoszonych do Nagrody na swojej stronie internetowej: www.ksiaznica.torun.pl.

9. Egzemplarze Powieści, przesłane i dostarczone w ramach zgłoszenia do Nagrody,

przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

Nominacje do Nagrody

§ 3

1. Jury oceniające Powieści zgłoszone do Nagrody składa się z 4 (słownie: czterech)

osób. Skład jury zostaje ustalony przez Organizatora.

2. Jury obraduje na posiedzeniach niejawnych i decyduje o nominowaniu do Nagrody

od 3 do 5 (słownie: od trzech do pięciu) Powieści zgłoszonych do udziału w

Konkursie.

3. Nominacje do Nagrody Jury przedstawia w postaci protokołu do dnia 9 listopada

2022 r.

4. Organizator niezwłocznie publikuje informację o Powieściach nominowanych do

Nagrody na swojej stronie internetowej.

5. Spośród nominowanych Powieści Jury – na posiedzeniu niejawnym, które odbędzie

się nie później niż 25 listopada 2022 r. – wybierze Powieść otrzymującą Nagrodę

Literacką Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za Kryminalny Debiut

Roku 2021.

6. Autorzy nominowanych Powieści zostaną zaproszeni do udziału w dyskusji

panelowej zorganizowanej w dniu wręczenia Nagrody. Za udział w dyskusji

http://www.ksiaznica.torun.pl


Organizator przewiduje wynagrodzenie. O szczegółach wydarzenia Organizator

powiadomi Autorów z odpowiednim wyprzedzeniem. *

Nagroda za Kryminalny Debiut Roku 2021

§ 4

1. Nagroda ma formę pieniężną.

2. Wysokość Nagrody wynosi 25.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy

złotych).

3. Nagroda zostanie przekazana w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu

na konto bankowe wskazane przez nagrodzonego Autora.

4. Nagrodę Specjalną przyzna również dyrektor Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Otrzyma ją laureat Nagrody Literackiej Marszałka Województwa

Kujawsko-Pomorskiego za Kryminalny Debiut Roku 2021. Nagroda Specjalna w

wysokości 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych) zostanie przeznaczona

na pokrycie kosztów organizacji spotkań autorskich z laureatem w województwie

kujawsko-pomorskim (wszelkie kwestie związane z organizacją spotkań zostaną

ustalone w odrębnym dokumencie – w umowie zawartej z laureatem).

5. Warunkiem przekazania/odebrania Nagrody i Nagrody Specjalnej jest złożenie

przez laureata dokumentów, których wzory stanowią załączniki do niniejszego

Regulaminu. Dodatkowym warunkiem przekazania/odbioru Nagrody Specjalnej jest

podpisanie umowy zawartej z laureatem.

6. Nagroda i Nagroda Specjalna nieprzekazane/nieodebrane do 31 grudnia 2022 r. –

przepadają.

Ogłoszenie wyników

§ 5

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas gali, która odbędzie się 26 listopada 2022

r.*

Przetwarzanie danych osobowych

§ 6

1. Dane osobowe laureata Nagrody i Nagrody Specjalnej będą przetwarzane przez

Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności związanych z Konkursem (w

tym przyznania i przekazania Nagrody i Nagrody Specjalnej).

2. Dane osobowe laureata Nagrody i Nagrody Specjalnej będą przechowywane przez

Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz

przekazania i rozliczenia Nagrody i Nagrody Specjalnej.

3. Laureat Nagrody i Nagrody Specjalnej ma prawo wglądu do przetwarzanych danych

i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności,

jednakże odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości

przekazania/odbioru Nagrody i Nagrody Specjalnej.



Postanowienia końcowe

§ 7

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Książnicy

Kopernikańskiej w Toruniu: www.ksiaznica.torun.pl

2. Decyzje Jury są ostateczne i  nie przysługuje od nich odwołanie.

3. Osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest: Marek Ospalski tel. 56 622 66 42

wew. 140, e-mail mo@ksiaznica.torun.pl.

4. Organizatorzy mogą przekazać Autorom i/lub Wydawnictwom, które opublikowały

nominowane Powieści logotyp Nagrody wraz z nieodpłatną i nieograniczoną

czasowo licencją do jego wykorzystania w zakresie wszelkiej dozwolonej prawem

promocji nagrodzonej Powieści.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 1 lutego 2022 r.

* Ze względów na zagrożenie epidemiczne, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany

lub odwołania wydarzenia.

Danetta Ryszkowska-Mirowska

/ - /

Dyrektor

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej -

- Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

http://www.ksiaznica.torun.pl


Załącznik Nr 1

do Regulaminu Nagrody Literackiej Marszałka

Województwa Kujawsko-Pomorskiego za

Kryminalny Debiut Roku 2021

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

laureata Nagrody i Nagrody Specjalnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, iż:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych

Osobowych - Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu

ul. Słowackiego 8 NIP 879-017-72-79; REGON 871502106; tel. 566226642; fax

566225713; e-mail sekretariat@ksiaznica.torun.pl.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować

się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem – 87-100 Toruń ul.

Słowackiego 8 tel. 56 6226642 wew. 126; e-mail iod@ksiaznica.torun.pl.

3. Dane osobowe laureata Nagrody i Nagrody Specjalnej, które będą przetwarzane:

a. imię i nazwisko, adres, PESEL, NIP, nr telefonu, adres e-mail, adres Urzędu

Skarbowego właściwego dla laureata: w celu dokonania czynności

związanych z przekazaniem Nagrody i Nagrody Specjalnej.

b. imię i nazwisko bądź pseudonim, wizerunek: w celu

informacyjno-promocyjnym związanym z konkursem na stronie internetowej

i w mediach społecznościowych.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

a. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

b. niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO),

c. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Organizatora (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

d. przetwarzanie wizerunku (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania/odbioru

nagrody i zawarcia umowy, o której mowa w § 4 pkt 5 Regulaminu.

6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom lub

podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie

obowiązujących przepisów prawa.

7. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim

dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a. przepisy prawa, które mogą obligować Organizatora do przetwarzania

danych przez określony czas,

b. czas obowiązywania umowy,

c. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Organizatora.



9. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do

organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



Załącznik Nr 2

do Regulaminu Nagrody Literackiej Marszałka

Województwa Kujawsko-Pomorskiego za

Kryminalny Debiut Roku 2021

FORMULARZ

danych osobowych laureata Nagrody i Nagrody Specjalnej

konkursu KRYMINALNY DEBIUT ROKU 2021

IMIĘ:…………………………………………………………………………………………………….

Nazwisko ………………………………………………………………………….………………..

Adres …………………………………………………………………………………………………

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

PESEL ………………………………………………………………………………………….………

NIP ………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………………………………………………………………………

e-mail …………………………………………………………………………………………………

Adres Urzędu Skarbowego:…………………………………………………………………

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

[ ] Wyrażam zgodę [ ] Nie wyrażam zgody - na przetwarzanie moich danych osobowych

przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu w celu

dokonania czynności związanych z konkursem KRYMINALNY DEBIUT ROKU 2021 w tym

przyznania i przekazania Nagrody i Nagrody Specjalnej

…………………………………………………..

data i czytelny podpis


