WNIOSEK ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
O NAGRODĘ IM. JANA DŁUGOSZA
1

ZGŁASZAJĄCY

nazwa firmy ..............................................................................................................................................................................................................................
adres (do faktury) ......................................................................................................................................................................................................................
osoba do kontaktu: ....................................................................................................................................................................................................................
tel. ....................................................................... fax ................................................................. e-mail ...................................................................................
NIP ............................................................................................................................................................................................................................................
TYTUŁ ZGŁASZANEJ PUBLIKACJI

..................................................................................................................................................................................................................................................
AUTOR ZGŁASZANEJ PUBLIKACJI

..................................................................................................................................................................................................................................................
UZASADNIENIE (NOTATKA O KSIĄŻCE)

..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
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OPŁATA ZGŁOSZENIOWA

220 zł + 23% VAT dla wystawców 23. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
260 zł + 23% VAT dla pozostałych firm
Opłaty zgłoszeniowe należy przesłać na konto:
Targi w Krakowie Sp. z o.o. BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. II ODDZIAŁ W KRAKOWIE, Nr 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001
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ZGŁOSZENIA PUBLIKACJI NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

Komitet Zarządzający Nagrodą im. J. Długosza
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków
31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9
tel. 12 644 59 32, 644 81 65, fax 12 644 61 41
Numer KRS 0000192313, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy

data zgłoszenia

podpis i pieczątka osoby/instytucji zgłaszającej

Targi w Krakowie Sp. z o.o., 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9, tel. (+4812) 6445932, fax (+4812) 6446141, e-mail: dlugosz@targi.krakow.pl, www.ksiazka.krakow.pl

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
!

Administratorem Danych Osobowych (Administrator) są Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Galicyjska 9. Administrator
powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem email: iod@targi.krakow.pl
Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora:
1. W celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy,
2. W pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów
Sprzedawcy, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
3. .Gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
4. Na podstawie zgody udzielonej w treści, wyłącznie w konkretnie wskazanym w tej zgodzie celu
Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego Sprzedawcy, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu
bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Klient ma prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza postanowienia ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016. Odbiorcą danych
jest Administrator. Dane osobowe Klienta mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji usług na
podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności
podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie lub innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych. Podanie przez Klienta
danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi towarów/usług najlepiej dopasowanych.
Niniejsze dane mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem.
WYRAŻAM ZGODĘ:
££ (obowiązkowa) na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji umowy
££ na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, w tym telefonów i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego
££ na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
££ na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych po zakończeniu umowy
££ na wykorzystanie mojego adresu email w celu korzystania z usługi „Newsletter”
££ na profilowanie w celu zaproponowania najlepszej dedykowanej oferty
Powyższe zgody obejmują przetwarzanie danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel przetwarzania.
Czytelny podpis Klienta
..................................................................................................................................

data zgłoszenia

podpis i pieczątka osoby/instytucji zgłaszającej

Targi w Krakowie Sp. z o.o., 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9, tel. (+4812) 6445932, fax (+4812) 6446141, e-mail: dlugosz@targi.krakow.pl, www.ksiazka.krakow.pl

REGULAMIN KONKURSU
O NAGRODĘ IM. JANA DŁUGOSZA
I. Założenia ogólne
1. Organizatorem Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza są Targi w Krakowie Sp. z o.o. – Organizator Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.
2. Celem Konkursu jest uhonorowanie i materialne nagrodzenie autora
najbardziej znaczącego dzieła z dziedziny szeroko pojętej humanistyki
o wybitnych wartościach poznawczo-naukowych. Utwór musi być napisany w języku polskim, przez autora posiadającego polskie obywatelstwo
i opublikowany po raz pierwszy w roku poprzedzającym przyznanie nagrody w polskim wydawnictwie.
3. Nagroda nie powinna być dzielona i nie można jej również nie przyznać w danym roku kalendarzowym. Dopuszcza się jedynie książki trzech
współautorów, pod warunkiem, że książka stanowi integralną całość.
4. Pracami związanymi z przyjmowaniem zgłoszeń oraz przyznaniem Nagrody kieruje Organizator.
5. Nagrodę im. Jana Długosza przyznaje Jury. Dzieło, którego autorem jest
członek Jury, nie może zostać przyjęte jako zgłoszenie do Konkursu.
6. Spośród otrzymanych zgłoszeń do Konkursu Organizator wspólnie
z Jury wybiera nie więcej niż 10 publikacji nominowanych do Nagrody.
Lista dzieł nominowanych do Nagrody zostaje podana do publicznej wiadomości.
7. Spośród nominowanych publikacji Jury wybiera jedną, której autor
otrzymuje nagrodę pieniężną i statuetkę. Statuetkę otrzymuje także wydawca nagrodzonej pracy.
8. Ogłoszenie wyników oraz uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się
podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.
II. Zgłaszanie publikacji
1. Publikacje do Konkursu zgłaszają wydawnictwa w terminie do końca
maja każdego roku.
2. Każdy wydawca może zgłosić najwyżej trzy publikacje.
3. Do zgłoszenia wydawca musi załączyć po trzy egz. każdej ze zgłoszonych publikacji oraz pisemne uzasadnienie wyboru. Zgłoszenie każdego
tytułu pociąga za sobą konieczność wpłaty przez wydawcę ustalonej
w danym roku opłaty zgłoszeniowej.
4. Każdemu członkowi Jury przysługuje prawo zgłoszenia do konkursu
dwóch publikacji.

6. W przypadku zgłoszenia publikacji przez członka Jury, Sekretarz Konkursu zwróci się do wydawcy tej publikacji o przesłanie trzech egz. książki.
7. Nieprzesłanie przez wydawcę egzemplarzy książek może, decyzją
Organizatora, spowodować nieuwzględnienie propozycji jako formalnego
zgłoszenia.
8. Zgłoszenia publikacji należy przesyłać na adres:
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Międzynarodowe Centrum
Targowo-Kongresowe EXPO Kraków
31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9
Opłaty zgłoszeniowe należy dokonywać na konto:
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. II ODDZIAŁ W KRAKOWIE,
Nr 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001
9. Wydawcy publikacji nominowanych do Nagrody, po otrzymaniu od
Sekretarza Konkursu zawiadomienia o nominacji, zobowiązani są przesłać
do Komitetu siedem dodatkowych egz. każdej z nominowanych książek.
III. Jury
• prof. Andrzej Mączyński
• prof. Ryszard Nycz
• prof. Jan Ostrowski
• prof. Leszek Polony
• prof. Władysław Stróżewski (przewodniczący)
• prof. Piotr Sztompka
IV. Zobowiązania wydawców
1. Wydawca książki nagrodzonej Nagrodą im. Jana Długosza zobowiązany jest w terminie 30 dni od przyznania Nagrody wydrukować opaskę ze
znakiem Nagrody i zaopatrzyć w nią wszystkie egzemplarze książki pozostające w jego dyspozycji.
2. Wydawcy książek nominowanych do Nagrody zobowiązani są do
umieszczenia w swoich materiałach reklamowych informacji o uzyskaniu
nominacji do Nagrody im. Jana Długosza.
V. Postanowienia końcowe
1. Członkowie Komitetu Zarządzającego Nagrodą oraz Jury nie otrzymują
wynagrodzenia za prace związane z Nagrodą.
2. Posiedzenia Jury będą protokołowane przez pracownika firmy Targi
w Krakowie Sp. z o.o. – sekretarza Konkursu.

5. Członek Jury musi zgłosić publikację do konkursu w terminie do 15
czerwca każdego roku wraz z pisemnym uzasadnieniem.

Targi w Krakowie Sp. z o.o., 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9, tel. (+4812) 6445932, fax (+4812) 6446141, e-mail: dlugosz@targi.krakow.pl, www.ksiazka.krakow.pl

