Regulamin Nagrody
Im. Ks. Prof. Bolesława Kumora

Postanowienia ogólne
§1
1. Nagroda im. ks. prof. Bolesława Kumora, zwana dalej „Nagrodą” jest przyznawana każdego roku przez
Fundację Sądecką podczas „Wielkiej Gali Sądeczan”.
2. Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane
z Sądecczyzną i Sądeczanami oraz uhonorowanie Sądeckich autorów.
3. Organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody jest Fundacja Sądecka.
Nagroda
§2
1. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:
a) „Książka o Sądecczyźnie”- za książkę podejmującą temat związany z Sądecczyzną lub Sądeczanami,
a) „Sądecki Autor” - za całokształt twórczości literackiej Sądeckiego autora.
2. Nagrodę stanowi:
a) statuetka,
b) nagroda pieniężna o łącznej wartości 20 tys. zł.
c) wyróżnienie „Czytelników Sądeczanina” dla Laureata,który zwycięży w głosowaniu czytelników
miesięcznika „Sądeczanin” oraz portalu „Sadeczanin.info”.
3. W każdej kategorii zostanie wyłoniony jeden Laureat. W przypadku książek autorstwa kilku twórców
Nagroda zostanie podzielona na wszystkich autorów w równych częściach.
4. Coroczna nagroda wręczana jest podczas „Wielkiej Gali Sądeczan” w Nowym Sączu.
Zasady kwalifikacji do nagrody
§3
1. Do konkursu mogą być zgłaszane książki reprezentujące wszystkie gatunki literackie, dzieła naukowe
i popularnonaukowe, które są napisane i wydane po polsku w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody.
Do kategorii „Sądecki autor” mogą być zgłaszani autorzy, którzy urodzili się lub mieszkają na terenie
powiatu nowosądeckiego.
2. Do zgłoszenia w kategorii „Książka o Sądecczyźnie” należy dołączyć pozycję książkową. Publikacja
ta przechodzi na własność organizatora i będzie znajdowała się w księgozbiorze biblioteki Społeczno –
Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”.

3. Do konkursu zgłaszane mogą być utwory, które zostały wydane w roku 2015.
4. Do Nagrody nie mogą pretendować książki, których autorami lub współautorami są członkowie Kapituły, organizatorzy konkursu oraz fundatorzy Nagrody.
5. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać: wydawcy, księgarze, bibliotekarze, osoby reprezentujące instytucje kultury, organizacje społeczne, samorządy lokalne, sami autorzy oraz czytelnicy.
6. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2016r. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie mogą zostać uwzględnione w konkursie za zgodą Kapituły.
7. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Fundacji Sądeckiej / ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz / lub
drogą elektroniczną na adres konkurs.literacki@sadeczanin.info. Zgłaszający może w każdej kategorii
dokonać maksymalnie 3 zgłoszeń.
8. Każde zgłoszenie powinno zawierać:
a) imię i nazwisko autora,
b) tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki lub w przypadku zgłoszenia w kategorii „Sądecki
Autor”- opis dotychczasowego dorobku literackiego kandydata.
c) nazwę, adres, dane kontaktowe osoby lub instytucji zgłaszającej,
d) jeden lub więcej egzemplarzy zgłaszanej książki.
Tryb przyznawania nagrody
§4
1. Konkurs składa się z pięciu etapów:
a) pierwszy etap – zgłaszanie nominacji w dwóch kategoriach,
b) drugi etap – weryfikacja nadesłanych zgłoszeń pod względem zgodności z kryteriami przyjętymi 		
w regulaminie nagrody,
c) trzeci etap – prezentacja autorów i tytułów na portalu,
d) czwarty etap – możliwość oddawania głosów przez czytelników miesięcznika Sądeczanin oraz portalu
Sadeczanin.info na poszczególne nominacje z każdej kategorii. Nominowany, który zwycięży 		
w głosowaniu czytelników, otrzyma podczas posiedzenia Kapituły dodatkowy jeden głos.
e) piąty etap – drugie posiedzenie Kapituły podczas którego następuje weryfikacja oddanych głosów 		
i wybór Laureatów w poszczególnych kategoriach.
2. Dokładne terminy poszczególnych etapów są ustalane każdego roku przez organizatorów i podawane
do publicznej wiadomości.
Kapituła
§5
1. Członków Kapituły, Przewodniczącego oraz Sekretarza konkursu powołuje Zarząd Fundacji Sądeckiej.

2. Przewodniczący kieruje pracami Kapituły oraz przewodniczy jej obradom.
3. Kapituła podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia Regulaminu Nagrody.
4. Do obowiązków Sekretarza należy:
a) zebranie i opracowanie dokumentacji charakteryzującej osiągnięcia literackie kandydatów oraz przygotowanie materiałów informacyjnych o nominowanych książkach.
b) prezentacja nominowanych autorów oraz książek podczas pierwszego posiedzenia Kapituły.
5. Rozstrzygnięcia Kapituły są ostateczne.
Postanowienia końcowe
§6
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Fundację Sądecką oraz Przewodniczącego Kapituły.
2. Fundacja Sądecka jako organizator konkursu i fundator Nagrody zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

