Regulamin I Podkarpackiego Konkursu Literackiego za rok 2008
ph. "Podkarpacki Pegaz"

ROZDZIA£ I - ORGANIZATOR
1.1. Organizatorem konkursu s¹:
Podkarpacki Instytut Ksi¹¿ki i Marketingu, EMPiK Sp. Z o.o. oraz Polskie Radio Rzeszów
1.2. Patronat honorowy obejmuje Marsza³ek Województwa Podkarpackiego oraz Prezydent Miasta Rzeszowa
1.3. Partnerem jest Nowa Okolica Poetów
1.4. Patronat sprawuje Telewizja Polska Odzia³a w Rzeszowie.
ROZDZIA£ II- NAGRODY
2.1. Podkarpacki Pegaz jest nagrod¹ literack¹ roku w III kategoriach
a) podkarpacka ksi¹¿ka roku
b) podkarpacki autor roku
c) podkarpacki ksi¹¿kowy debiut roku

2.2. Zg³oszenie ksi¹¿ki do konkursu
Wraz z wnioskiem nale¿y do³¹czyæ:
a) jeden egzemplarz ksi¹¿ki
b) wybrany fragment ksi¹¿ki (nale¿y przes³aæ drog¹ elektroniczn¹)
c) zdjêcie autora w formacie jpg. (nale¿y przes³aæ drog¹ elektroniczn¹ na adres: plebiscyt@podkarpackipegaz.pl
d) BIO autora (przes³aæ drog¹ elektroniczn¹)
e) dane wydawnictwa (nale¿y przes³aæ drog¹ elektroniczn¹)
f) pisemna zgoda na publikacjê fragmentów lub ca³ego dzie³a w piœmie Nowa Okolica Poetów od autora i wydawnictwa
w którym zosta³a wydana nagrodzona ksi¹¿ka.

2.3 Nagrodê stanowi¹:
a) publikacja fragmentu lub ca³oœæ dzie³a w piœmie literackim Nowa Okolica Poetów - nagroda dla ksi¹¿ki roku
b) pióro Parker oraz 1000 PLN - nagroda dla autora roku
c) druk ksi¹¿ki w 100 egz. (format A5, objêtoœæ 60 stron, œrodek czarno-bia³y, ok³adka miêkka, kolorowa, papier offset 80
gram) - nagroda dla debiutu roku
d) statuetka, dyplom Podkarpacki Pegaz we wszystkich kategoriach

2.4. Nagroda przyznawana jest za najlepsz¹ ksi¹¿kê napisan¹ i wydan¹ po polsku w roku poprzednim. Pierwsza
publikacja (wydanie) ksi¹¿ek zg³oszonych do danej edycji Nagrody musi nast¹piæ pomiêdzy 1 stycznia a 31 grudnia roku
kalendarzowego poprzedzaj¹cego rok og³oszenia Nagrody

2.5. Laureatem corocznej nagrody mo¿e byæ tylko jedna ksi¹¿ka, jeden autor, jeden debiut z województwa
podkarpackiego. Nagrody nie mo¿na podzieliæ ani te¿ odst¹piæ od jej przyznania. Ksi¹¿ki zg³oszonej do konkursu nie
mo¿na wycofaæ.

ROZDZIA£ III - KONKURS
3.1. Konkurs sk³ada siê z 3 etapów:
a) etap pierwszy – zg³oszenie 20 nominacji do 29 lutego 2008
b) etap drugi – podanie do publicznej wiadomoœci nominacji do 1 marca 2008
c) etap trzeci - wybór laureata dokonywany poprzez oddanie g³osu na kuponie dostêpnym w rzeszowskich salonach EMPiK-u
oraz w Podkarpackim Instytucie Ksi¹¿ki i Marketingu lub za poœrednictwem strony internetowej poœwiêconej Plebiscytowi.
Kupony mo¿na wysy³aæ poczt¹ tradycyjn¹ lub indywidualnie dostarczaæ na adres organizatorów.

3.2. Konkurs dotyczy wy³¹cznie autorów ¿yj¹cych w dniu przyznawania Nagrody.
3.3 W konkursie uczestniczyæ mog¹ ksi¹¿ki reprezentuj¹ce wszystkie gatunki literackie oraz humanistyka o wybitnych
wartoœciach literackich. Ksi¹¿ki mog¹ byæ wydane przez Wydawnictwa z innych regionów ni¿ Podkarpacie, ale musi zawieraæ
treœci dotycz¹ce regionów województwa podkarpackiego b¹dŸ autorem ksi¹¿ki musi byæ osoba wywodz¹ca siê z
województwa podkarpackiego
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3.4. Z udzia³u w konkursie wyklucza siê ksi¹¿ki, których autorami (wspó³autorami) s¹:
a) osoby bêd¹ce przedstawicielami salonu EMPiK, PIKiM oraz Polskiego Radia Rzeszów

3.5. Podmiotami upowa¿nionymi do zg³aszania ksi¹¿ek do konkursu s¹:
a) wydawnictwa,
b) stowarzyszenia literackie
c) uczelnie wy¿sze
d) literaci

3.6. Inne osoby (podmioty) mog¹ dokonywaæ propozycji zg³oszeñ na rêce organizatorów
KOMISJA ROZDZIA£ I - WYBÓR I LICZEBNOŒÆ
1.1. Jury konkursu sk³ada siê z 3 osób, w tym Przewodnicz¹cego
ROZDZIA£ II - PRAWA I OBOWI¥ZKI CZ£ONKÓW JURY
2.1. W pierwszej edycji plebiscytu odbywaj¹ siê 2 posiedzenia Jury poœwiêcone wy³onieniu sylwetek spoœród
nominowanych przez osoby g³osuj¹ce oraz posiedzenie, podczas którego zliczone zostan¹ g³osy

2.2. Jury podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Jury
podejmuje decyzje wed³ug w³asnego uznania, kieruj¹c siê zasadami s³usznoœci oraz charakterem Nagrody i jej
za³o¿eniami. W przypadku ksi¹¿ek maj¹cych charakter wywiadu lub prac zbiorowych Jury podejmuje decyzje co do
wyboru konkretnej osoby otrzymuj¹cej Nagrodê

UROCZYSTOŒÆ OG£OSZENIA I WRÊCZENIA NAGRODY
ROZDZIA£ I - TERMIN I MIEJSCE UROCZYSTOŒCI
1.1. Dniem wrêczenia Nagrody jest 3 kwietnia 2008
1.2. Termin, o którym mowa powy¿ej mo¿e ulec zmianie
1.3. Miejscem uroczystoœci jest Studio Polskiego Radia Rzeszów w Rzeszowie
1.4. W przypadku, gdy z przyczyn niezale¿nych Studio bêdzie czasowo lub trwale niedostêpny, lub przestanie on spe³niaæ
wymogi organizatora konkursu - organizator mo¿e ustaliæ inne miejsce dla uroczystoœci

ROZDZIA£ II - UCZESTNICY UROCZYSTOŒCI
2.1. Do sta³ych uczestników Uroczystoœci zalicza siê:
a) nominowanych autorów
b) przedstawicieli wszystkich wydawnictw
b) patronów, partnerów, sponsorów
c) organizatorów
d) ludzi z podkarpackiego œwiata kultury, nauki, biznesu
e) w³adze miasta i województwa podkarpackiego

2.2. Udzia³ w ceremonii rozdania nagród nale¿y potwierdziæ na 2 tygodnie przed terminem uroczystoœci
2.3. Lista pozosta³ych uczestników (goœci) uroczystoœci wymaga ka¿dorazowego uzgodnienia pomiêdzy organizatorami
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ROZDZIA£ III - PRZEBIEG UROCZYSTOŒCI
3.1. Ustala siê nastêpuj¹cy porz¹dek uroczystoœci, którego zachowanie jest niezmienne w czasie:
a) s³owo organizatorów i patronów honorowych
b) prezentacja laureatów i ich dorobku
c) czêœæ artystyczna
d) og³oszenie wyników
e) wrêczenie statuetek - laureatom
f) sprzeda¿ ksi¹¿ek finalistów danej edycji oraz ich podpisywanie przez autorów
g) bankiet

POSTANOWIENIA KOÑCOWE
Szczegó³owy scenariusz przebiegu uroczystoœci jest zatwierdzany przez organizatorów. Za przebieg uroczystoœci
odpowiedzialny jest organizator.

Zg³oszeñ nale¿y dokonywaæ pod jednym z adresów Organizatorów.

Urszula Dombeck

Iwona Syniec

EMPiK Sp. z o.o. Galeria Graffica
35-025 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 19

Podkarpacki Instytut Ksi¹¿ki i
Marketingu 35-064 Rzeszów,ul. Rynek 8

Urszula.Dombeck@podkarpackipegaz.pl

Iwona.Syniec@podkarpackipegaz.pl

mob. +48 603 118 638
tel. (+48 17) 850 81 70
fax (+48 17) 850 81 70

mob. +48 604 603 768
tel./fax: (17) 862-03-84

www.podkarpackipegaz.pl
plebiscyt@podkarpackipegaz.pl
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