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ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza (zwanego dalej 
„Konkursem”) są Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-586 
przy ul. Galicyjskiej 9, NIP 676-10-50-090 – Organizator Międzynarodo-
wych Targów Książki w Krakowie® (zwany dalej „Organizatorem”). 
2. Celem Konkursu jest popularyzacja książki popularnonaukowej z dzie-
dziny szeroko rozumianej humanistyki, a tym samym aktywizowanie i mo-
tywowanie obecnych na polskim rynku wydawnictw do publikowania do-
konań naukowców i badaczy oraz uhonorowanie i materialne nagrodzenie 
autora najbardziej znaczącego dzieła z dziedziny szeroko pojętej huma-
nistyki w danym roku, o wybitnych wartościach poznawczo-naukowych. 
3. Nad poprawnością prac w trakcie przygotowań do Konkursu czuwa 
Komitet Zarządzający Nagrodą oraz Komisja Nagrody imienia Jana Dłu-
gosza, zwana dalej Jury – aktualna lista jego członków znajduje się na 
stronie internetowej Konkursu www.dlugosz.krakow.pl w zakładce: Jury. 
4. Organizator Konkursu wykorzystuje do jego przeprowadzenia dwie lo-
kalizacje: EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9 (które służy za miejsce 
przyjmowania zgłoszeń, a także miejsce obrad Jury) oraz uzgadniane co-
rocznie miejsce odbywania się Gali wręczenia nagród. 

ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
1. Zasady Konkursu 
1.1. Uczestnik to jednostka biorąca udział w Konkursie poprzez wykonanie 
czynności określonych w niniejszym regulaminie. 
1.2. Uczestnikiem Konkursu może zostać każde polskie wydawnictwo, 
które w roku poprzedzającym edycję Konkursu, do której się zgłasza, wy-
dało publikacje z dziedziny szeroko pojętej humanistyki. 
1.3. Wydawnictwo rozumiane jest jako główna jednostka wydawnicza zgła-
szającego się przedsiębiorstwa, z pominięciem marek podwydawniczych. 
1.4. Uczestnik zgłasza wybrany tytuł/tytuły z kategorii literatury humani-
stycznej, który wydał w roku poprzednim, a który uważa za dzieło znaczą-
ce kulturalnie. 
1.5. Spośród otrzymanych zgłoszeń do Konkursu Organizator wspólnie 
z Jury wybiera nie więcej niż 10 publikacji nominowanych do Nagrody. 
Lista dzieł nominowanych zostaje podana do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej Konkursu. 
1.6. Spośród nominowanych publikacji Jury wybiera jedną, najbardziej 
znaczącą i wnoszącą szczególny wkład w rozwój światowej nauki i kultury, 
której autor otrzymuje nagrodę pieniężną i statuetkę. Statuetkę otrzymuje 
także wydawca nagrodzonej pracy. 
1.7. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz uroczystość wręczenia Nagrody 
odbywa się podczas Gali w miejscu odbywania się Gali finałowej w trakcie 
trwania Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie®. 
1.8. Na tydzień przed uroczystością wręczenia Nagrody zwycięzca jest 
informowany o wygranej drogą mailową lub telefoniczną. 
1.9. Zwycięzcą nazywa się wydawnictwo, którego zgłoszenie zostało na-
grodzone.
1.10. Laureatem nazywa się autora, którego książka została nagrodzona. 
1.11. Pracami związanymi z przyjmowaniem zgłoszeń oraz przyznaniem 
Nagrody kieruje Organizator. 

2. Zgłaszanie publikacji 
2.1. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez łączne spełnienie poniż-
szych warunków: 
a. zgłaszany utwór musi być napisany w języku polskim i opublikowany po 
raz pierwszy w roku poprzedzającym przyznanie nagrody w polskim wy-
dawnictwie; 

b. do Konkursu dopuszcza się jedynie książki maksymalnie trzech współau-
torów, pod warunkiem, że dana książka stanowi integralną całość. W związ-
ku z tym publikacje stworzone pod redakcją nie kwalifikują się do udziału. 
c. publikacja ukazała się drukiem. Publikacje w innej formie niż druko-
wana nie będą rozpatrywane w Konkursie. Jeśli ktoś zgłosi książkę nie-
regulaminową, Organizator Konkursu nie zwraca kosztów poniesionych 
podczas zgłoszenia publikacji. 
2.2. Publikacje do Konkursu zgłaszają wydawnictwa w terminie do końca 
maja każdego roku, chyba że Organizator postanowił inaczej. 
2.3. Dodatkowo każdemu członkowi Jury przysługuje prawo zgłoszenia 
do konkursu dwóch publikacji. 
2.4. Dzieło, którego autorem jest członek Jury, nie może zostać przyjęte 
jako zgłoszenie do Konkursu. 
2.5. Przystąpienie do Konkursu odbywa się poprzez wypełnienie interne-
towego formularza zgłoszeniowego oraz opłacenie odpowiedniej opłaty 
zgłoszeniowej w sklepie internetowym Międzynarodowych Targów Książki 
w Krakowie® zgodnie z następującym rozróżnieniem: 
a. 400 zł + 23% VAT dla Wystawców bieżącej w danym roku edycji Mię-
dzynarodowych Targów Książki w Krakowie®; 
b. 500 zł + 23% VAT dla pozostałych firm. 
2.6. Opłaty zgłoszeniowej należy dokonywać na konto: 
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. II ODDZIAŁ W KRAKOWIE, 
Nr 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001 lub online, poprzez sklep inter-
netowy na stronie www.dlugosz.krakow.pl 

3. ZOBOWIĄZANIA ZGŁASZAJĄCYCH 
3.1 Wydawca musi załączyć po trzy fizyczne egzemplarze każdej ze zgło-
szonych publikacji do miesiąca od rejestracji do konkursu. Książki należy 
przesłać na adres:  
Targi w Krakowie Sp. z o.o. 
Międzynarodowe Centrum 
Targowo-Kongresowe EXPO Kraków 
31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9 
z dopiskiem: Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza. 
Zgłoszenie każdego tytułu pociąga za sobą konieczność wpłaty przez wy-
dawcę ustalonej w danym roku opłaty rejestracyjnej. 
3.2. Nieprzesłanie przez wydawcę egzemplarzy drukowanych książek 
może, decyzją Organizatora, spowodować wykluczenie publikacji z Kon-
kursu. Zgłoszona publikacja nie będzie podlegała wtedy ocenie Jury. 
3.3. Wpłacona przez Uczestnika opłata zgłoszeniowa nie podlega zwroto-
wi, jeżeli Uczestnik nie prześle Organizatorowi egzemplarzy w określonym 
w punkcie 3.1. czasie. 
3.4. W przypadku zgłoszenia publikacji przez członka Jury, Sekretarz Kon-
kursu zwróci się do wydawcy tej publikacji o przesłanie trzech egzempla-
rzy książki. 
3.5. Wydawcy publikacji nominowanych do Nagrody po otrzymaniu od Se-
kretarza Konkursu zawiadomienia o nominacji, zobowiązani są przesłać do 
Komitetu siedem dodatkowych egzemplarzy każdej z nominowanych książek. 
3.6. Wydawca książki nagrodzonej Nagrodą imienia Jana Długosza zobo-
wiązany jest w terminie 30 dni od jej przyznania wydrukować opaskę ze 
znakiem Nagrody i zaopatrzyć w nią wszystkie egzemplarze książki pozo-
stające w jego dyspozycji. 
3.7. Wydawcy książek nominowanych do Nagrody zobowiązani są do 
umieszczenia w swoich materiałach reklamowych informacji o uzyskaniu 
nominacji do Nagrody imienia Jana Długosza. 
3.8. Przesłane w ramach Konkursu egzemplarze zgłoszonych książek sta-
ją się własnością Organizatora. 
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4. NAGRODA 
4.1. Nagrodę imienia Jana Długosza przyznaje Jury. 
4.2. Nagrodą główną w Konkursie jest nagroda pieniężna oraz statuetka 
dłuta autorstwa śp. Bronisława Chromego. 
4.3. Wydawca i Autor nominowanej publikacji zobowiązani są do wzięcia 
udziału w uroczystej Gali Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza. Jeśli 
Autor/Laureat nie może odebrać Nagrody osobiście, Wydawca zobligowa-
ny jest odebrać Nagrodę w jego imieniu. 
4.4. Nagroda pieniężna w Konkursie jest przesyłana na konto Laureata, 
który zobligowany jest do przesłania odpowiednich danych na adres 
e-mail dlugosz@targi.krakow.pl. 
4.5. Organizator Konkursu pobiera zryczałtowany podatek od pełnej kwoty 
nagrody pieniężnej, w obowiązującej na dzień wypłaty nagrody stawce. 
4.6. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia noclegu Laureatowi kon-
kursu, w dniu Gali finałowej, po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrze-
bowania przez Wydawcę. 
4.7. Uczestnik ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody, skła-
dając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. 
4.8. Wydawca zobowiązany jest do zorganizowania spotkania z laureatem 
na Targach Książki w drugim dniu targowym, tj. piątek. Salę seminaryjną 
udostępniają TwK, a Wydawca zapewnia udział Autora i Prowadzącego.  

5. DANE OSOBOWE 
5.1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu, czyli 
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
5.2. Organizator przetwarza na potrzeby Konkursu następujące dane oso-
bowe Uczestników:
a. imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia w imieniu firmy; 
b. adres e-mail; 
c. numer telefonu kontaktowego; 
d. adres firmy do ewentualnej wysyłki Nagrody. 
5.3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie 
z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”) oraz w przepisach 
krajowych dotyczących ochrony danych osobowych. Dane będą przetwarzane 
w celu przeprowadzeniu Konkursu i przechowywane przez okres konieczny do 
jego przeprowadzenia oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, nie dłużej 
niż rok czasu od daty zgłoszenia. Pełny obowiązek informacyjny znajduje się 
tutaj: https://targi.krakow.pl/pl/aktualnosci/klauzula-informacyjna-oprzetwa-
rzaniu-danych-osobowych.html. 

5.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie 
uniemożliwia udział w Konkursie. W przypadku wycofania zgody na prze-
twarzanie danych osobowych w celach określonych w Regulaminie przed 
dniem wysyłki Nagrody lub żądania ich usunięcia, Organizator wyklucza 
taką osobę z udziału w Konkursie, co jest równoznaczne z odmową przy-
znania nagrody. 
5.5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich po-
prawienia i żądania usunięcia, a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie na 
każdym etapie Konkursu, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 5.4. powyżej. 

ROZDZIAŁ III – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Uczestnik biorący udział w Konkursie zobowiązany jest do posiadania 
praw autorskich, licencji i/lub innych wymaganych prawnie zezwoleń do 
zgłoszenia danych autora oraz jego dzieła do Konkursu. Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników jakichkolwiek 
praw własności intelektualnej ani praw autorskich osób trzecich. 
2. Wszelkie spory, mogące wynikać z tytułu udziału w Konkursie organi-
zowanym przez Targi w Krakowie Sp. z o.o. poddaje się orzecznictwu Sądu 
miejscowo właściwego dla siedziby TwK. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu przyjmowania zgło-
szeń do Konkursu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym cza-
sie bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków 
uczestnictwa w Konkursie. 
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem 
wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.). 
6. Członkowie Komitetu Zarządzającego Nagrodą oraz Jury nie otrzymują 
wynagrodzenia za prace związane z Nagrodą. 
7. Posiedzenia Jury będą protokołowane przez pracownika firmy Targi 
w Krakowie Sp. z o.o. – Sekretarza Konkursu.


