REGULAMIN NAGRODY EDYTORSKIEJ PIÓRO FREDRY 2022
§1
1. Organizatorami Nagrody są: Miasto Wrocław oraz Fundacja Halo Targi.
2. Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja książek dla dorosłego czytelnika reprezentujących
najwyższy poziom edytorski.
3. Nagroda przyznawana jest za najlepszą, pod względem edytorskim (graficznym, typograficznym
i artystycznym), książkę dla dorosłego czytelnika wydaną w języku polskim (w tegorocznej edycji
konkursu – w okresie pomiędzy 1 listopadem 2021 r. a 31 października 2022 r.).
4. Nagrodę stanowią:
a) kwota 20 000 zł,
b) statuetka autorstwa wrocławskiej artystki Agnieszki Leśniak-Banasiak.
§2
1. Książki do Nagrody zgłaszane są przez Wydawców.
2. Zgłoszenie następuje drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza online dostępnego pod
adresem: https://targiksiazek.pl/nagrody-edytorskie lub w sposób tradycyjny poprzez wypełnienie i
zeskanowanie formularza oraz przesłanie egzemplarzy książek w wymaganym terminie.
3. Do zgłoszenia należy dołączyć po 7 egzemplarzy każdego tytułu. Koszty przesyłki konkursowych
egzemplarzy książek w całości pokrywa zgłaszający Wydawca.
4. Wydawca może zgłosić maksymalnie 5 tytułów książek.
5. Każde zgłoszenie musi zawierać:
a) tytuł książki/serii wydawniczej,
b) nazwisko autora/ki tekstu/redaktora,
c) nazwisko autora/ki ilustracji/projektu graficznego/okładki,
d) nazwisko tłumacza/ki,
e) datę polskiego wydania,
f) numer ISBN,
g) dane kontaktowe i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wydawnictwa,
h) okładkę książki w wersji elektronicznej (format: jpg; rozdzielczość: 300dpi),
i) akceptację regulaminu Nagrody wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
6. Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami/kami lub współautorami/kami są:
a) osoby będące przedstawicielami lub pracownikami Organizatora,
b) członkowie jury,
c) przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu
konkursu oraz członkowie ich rodzin.
7. Z udziału w konkursie wyklucza się książki zgłoszone do Nagrody Edytorskiej Dobre Strony w tym
samym roku.
8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udział we Wrocławskich Targach Dobrych Książek.
§3
1. Konkurs składa się z trzech etapów:
a) etap pierwszy – przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń zgodnie z regulaminem Nagrody,
b) etap drugi – wyłonienie do pięciu książek nominowanych do Nagrody,

c) etap trzeci – wyłonienie laureata Nagrody.
2. Terminarz konkursu:
a) 8 listopada 2022 r. – ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody,
b) 17 listopada 2022 r. – ogłoszenie nominacji do Nagrody na stronie internetowej Organizatora,
c) 1 grudnia 2022 r. – ogłoszenie laureata Nagrody.
3. Zgłoszenia, które wpłyną do Fundacji Halo Targi po 8 listopada 2022 r. mogą zostać uwzględnione w
konkursie w wyjątkowych wypadkach za zgodą jurorów.
4. Książki nadesłane do konkursu ocenia jury, powołane przez Organizatora, kierując się kryteriami
określonymi w § 1, pkt 3 regulaminu.
5. Autorzy i Wydawcy nie uczestniczą w procesie ustalania list nominowanych książek.
6. Organizator nie jest zobligowany do podawania argumentów, które stanowiły podstawę do
włączenia lub niewłączenia danej pozycji do listy nominowanych.
7. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach w obecności wszystkich członków i przy zachowaniu
poufności obrad lub z uwagi na obostrzenia związane ze stanem epidemii COVID-19 w sposób zdalny
z zachowaniem poufności. Decyzje podejmowane są większością głosów, a w kwestiach spornych
decyduje głos przewodniczącego. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
8. Werdykt jury zostaje zapisany w protokole obrad oraz ogłoszony w dniu 1 grudnia 2022 r.
9. Wydawcy książek nagrodzonych zobowiązani są przysłać do dnia 9 grudnia 2022 r. oświadczenia,
którego treść.(zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu).
10. Przewodniczący i członkowie jury Nagrody zasiadają w kapitule Nagrody Edytorskiej Dobre Strony.
§4
1. Nagrodzony Wydawca otrzymuje nagrodę w wysokości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).
Kwota ta przeznaczona jest na publikację w swoim Wydawnictwie pierwszego wydania kolejnej książki
dla dorosłego czytelnika.
2. Książkę tę należy wydać przed rozpoczęciem Wrocławskich Targów Dobrych Książek w 2023 r. tak,
by mogła być promowana w czasie tego wydarzenia.
3. Organizator zobowiązuje się do przekazania nagrody pieniężnej do dnia 31 marca 2023 r.
4. Nagrodzony Wydawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania Organizatorowi 10
egzemplarzy wydanej książki nie później niż do dnia 2 listopada 2023 r. pod rygorem obowiązku zwrotu
otrzymanej nagrody.
5. Książka wydana ze środków z Nagrody może być zgłoszona do kolejnej edycji Nagrody.
6. W książce wydanej ze środków z Nagrody powinno być zamieszczone logo Fundacji Halo Targi, logo
Miasta Wrocław, logo Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. oraz zapis Książka wydana jest ze środków
z Nagrody Edytorskiej Pióro Fredry, której organizatorem jest Fundacja Halo Targi. Fundatorem
Nagrody jest Fundacja KGHM Polska Miedź oraz informacja o Nagrodzie, której treść zostanie
ostatecznie ustalona drogą mailową pomiędzy Organizatorem a nagrodzonym Wydawcą.
7. Organizator nie zwraca nadesłanych przez Wydawców książek.
8. Nadesłanie zgłoszenia do Nagrody jest równoznaczne z potwierdzeniem własności praw autorskich
zgłoszonych książek oraz ich okładek, a także wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie tekstu
i/lub grafiki wyłącznie w materiałach i publikacjach Organizatora promujących zgłoszone książki oraz
Nagrodę.
§5

1. Regulamin Nagrody dostępny jest w biurze Fundacji Halo targi, ul Stawowa 6/9 50-018, Wrocław
oraz na stronie internetowej https://targiksiazek.pl/pliki/Nagroda_Edytorska_Pioro_Fredry_2022_regulamin.pdf
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz zmiany niniejszego
Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili umieszczenia go na stronie
internetowej https://targiksiazek.pl/index
3. Osoby lub instytucje, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane.
4. W przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów nagrodzony zwycięzca konkursu będzie
miał obowiązek uiszczenia podatku dochodowego, nagroda będzie przekazana po jego opłaceniu.
5. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888 z późn. zm.).
6. Organizator ma prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej z przebiegu konkursu
i wręczenia Nagrody oraz wykorzystywania tych materiałów do celów marketingowych i promocyjnych
działalności Organizatora i wyłącznie w celach niekomercyjnych.
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§6
1. Zgłoszenie udziału do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest:
Fundacja Halo Targi
Ul. Stawowa 6/9 , 50-018Wrocław
e-mail:biuro@halotargi.pl
3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z
prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie
jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane.
4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed
nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i
techniczne środki bezpieczeństwa na adekwatnym do zagrożeń poziomie.
5. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pisząc na adres:
biuro@halotargi.pl
6. Celem przetwarzania danych osobowych jest udział w konkursie.
7. Dane zostały zebrane bezpośrednio od uczestników konkursu , a podstawą ich przetwarzania jest
zgoda uczestników w oparciu o (art. 6 ust.1 lit a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do udziału w konkursie.
8. Każdy , kogo dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania. W każdej chwili można wycofać zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu wycofania zgody należy wysłać e-mail na adres biuro@halotargi.pl

9. W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej, a także pełnej informacji na temat swoich
praw - należy skontaktować się z administratorem korzystając ze wskazanych danych
kontaktowych.
10. Każdy, kogo dane są przetwarzane prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez
Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
11. W oparciu o podane dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec osób , których
dane przetwarza zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać zebranych danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
13. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia konkursu, następnie przez okres, w
którym możliwe jest wniesienie ewentualnych roszczeń związanych z uczestnictwem w konkursie.

