Zarządzenie nr 13/2018
z dnia 18/12/2018 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego warunki
uczestnictwa oraz przyznawania nagród w konkursie pn.
„Kryminalna Piła 2019”

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ustalam, co następuje:
&1
Wprowadzam Regulamin określający warunki uczestnictwa oraz przyznawania nagród w
konkursie pn. „Kryminalna Piła 2019” w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

&2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 13/2018 z dnia 18/12/2018
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile

REGULAMIN KONKURSU
1. Niniejszy regulamin określa warunki przyznawania nagrody „Kryminalna Piła 2019” dla autora najlepszej
polskiej miejskiej powieści kryminalnej, zwanej dalej „Nagrodą”.
2. Organizatorem konkursu, mającego na celu wyłonienie Najlepszej Polskiej Miejskiej Powieści
Kryminalnej jest Regionalne Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile, zwane dalej „Organizatorem”.
3. Nagroda została ufundowana przez Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego i w roku 2019 wynosi
5 000 zł netto.
4. Fundatorem okolicznościowej statuetki oraz okolicznościowego dyplomu dla zdobywcy Nagrody jest
Jacek Bogusławski członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
5. Jury Nagrody w roku 2019 tworzą: prof. Wojciech Burszta – przewodniczący Jury, Robert Ostaszewski –
członek Jury i Leszek Koźmiński – sekretarz Jury.
6. Warunkiem dopuszczenia powieści do konkursu jest przesłanie 3 egzemplarzy zgłaszanej książki przez jej
wydawcę lub autora na adres organizatora.
7. Książki muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w roku 2018 przez wydawcę
mającego siedzibę na terenie Polski oraz opatrzone numerem ISBN.
8. Termin nadsyłania (zgłaszania) książek dla wydawców i autorów upływa 31 stycznia 2019 roku.
Wszelkie zgłoszenia dokonane po dniu 31 stycznia nie będą rozpatrywane.
9. Książki należy nadsyłać na adres: Regionalne Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile, Pl. Staszica 1,
64-920 Piła z dopiskiem „Kryminalna Piła 2019”.
10. Książki nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Organizatorów.
11. Do przyznania nagrody uprawnione jest Jury powołane przez Organizatora. Nagrody nie można
nie przyznać.

12. Jury, oceniając zgłoszone książki, będzie działać zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym
Regulaminie, mając przy tym w szczególności na uwadze walory artystyczne utworu powieściowego
o charakterze kryminalnym oraz oryginalność inspiracji i związków z motywem MIASTA.
13. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
14. Publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie Nagrody nastąpi w czasie uroczystości
Festiwalu Kryminału „Kryminalna Piła” 2019 w dniu 6 kwietnia 2019 roku w Pile w Regionalnym Centrum
Kultury „Fabryka Emocji” w Pile, pl. Staszica 1. Wyniki zostaną także opublikowane na stronach
internetowych: www.rck.pila.pl i www.kryminalnapila.pl. Laureat nagrody zostanie powiadomiony z
wyprzedzeniem, celem umożliwienia publicznego odebrania Nagrody.
15. Autor wyróżniony Nagrodą wyraża zgodę na upublicznienie faktu, że został nagrodzony.

