
Regulamin konkursu o Grand Prix Festiwalu Kryminalna Warszawa 2023 

 

Informacje wstępne 
§1  

Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania Grand Prix Festiwalu Kryminalna Warszawa dla 

najlepszej powieści kryminalnej napisanej w języku polskimi, wydanej przez wydawcę mającego siedzibę 

na terenie Polski.   

Organizatorem konkursu z dziedziny sztuki (zwanego dalej Konkursem) jest, wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego w Sądzie dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 

0000200140, NIP: 5272429990 (zwana dalej Organizatorem). 

Konkurs o Grand Prix Festiwalu Kryminalna Warszawa towarzyszy Festiwalowi organizowanemu  

w ramach Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, które odbywają się w dniach 25-28 maja 

2023 r. W konkursie oceniane są polskie powieści kryminalne wydane w okresie od 9 kwietnia roku 2022 

do 31 stycznia 2023 r. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie powieści kryminalnych najlepszych pod 

względem literackim. 

Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania Nagród 
§2  

1. Do Konkursu mogą przystąpić wszyscy polscy wydawcy, także ci, którzy nie biorą udziału w Targach 
Książki w Warszawie. 

2. W Konkursie oceniane będą pierwsze wydania oryginalnych powieści kryminalnych wydanych  
w języku polskim w okresie od 9 kwietnia roku 2022 do 31 stycznia 2023 r., posiadających numer 
ISBN. 

3. Z udziału w Konkursie wyłączone są tłumaczenia.  
4. W Konkursie nagradzani są Autorki/Autorzy, a organizatorzy przyznają nagrody: 

- Grand Prix Festiwalu Kryminalna Warszawa  
- dwa równorzędne wyróżnienia  

5. Dla zwycięzców organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody finansowe, których wysokość zostanie 
podana po posiedzeniu Jury Konkursu.  

6. Laureatka/Laureat Grand Prix Festiwalu Kryminalna Warszawa ma prawo wykorzystać fakt jej 
uzyskania do promocji nagrodzonej książki. Laureaci uprawnieni są ponadto do korzystania z 
logotypu Konkursu, dostępnego na stronie Konkursu. Laureatka/Laureat konkursu nie może 
przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. 

7. Warunkiem wypłaty nagrody jest przesłanie przez Laureatów numeru rachunku bankowego, na 
adres: biuro@historiaikultura.pl w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Nagrody 
zostaną wypłacona w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość innego niż opisany w punkcie nr 4 podziału nagród 
i wyróżnień. 

Zgłoszenia 
§3 

1. Zgłoszenia udziału w Konkursie dokonuje wydawca przesyłając lub dostarczając w wersji papierowej 
podpisany formularz zgłoszenia wraz z wykazem książek (oba dokumenty do pobrania ze strony 
www.targiksiazkiwarszawa.pl) oraz po 3 egz. każdej wytypowanej do Konkursu pozycji, w terminie  
do 20 lutego 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres organizatorów Konkursu:  

 
Konkurs o Grand Prix Festiwalu Kryminalna Warszawa 2023 
Fundacja Historia i Kultura 
ul. Hankiewicza 2 
02-103 Warszawa 
 



UWAGA! Wersję elektroniczną zgłoszenia, wykazu zgłaszanych książek oraz zabezpieczonej wersji 
publikacji w formacie PDF lub MOBI należy przesłać drogą mailową w ww. terminie, na adres: 
program@historiaikultura.pl. 
 

2. Jeden wydawca może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 3 publikacje. 
3. Książki do konkursu mogą także zgłaszać Jurorzy, a każdy z Jurorów może wskazać po 4 książki. 
4. Dla wydawców, którzy biorą udział w Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie, uczestnictwo 

w Konkursie jest bezpłatne. 
5. Wydawcy, którzy nie są wystawcami Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie 2023, zobowiązani 

są uiścić opłatę w wysokości 120 zł + VAT za każdą zgłoszoną publikację. 
6. Wpłat należy dokonywać na konto Fundacji w banku PEKAO SA nr: 60 1240 6292 1111 0000 5016 4039 z 

dopiskiem „opłata za zgłoszenie w Konkursie Kryminalna Warszawa 2023”. Potwierdzenie wpłaty należy 
przesłać na adres: program@historiaikultura.pl, w terminie do 20 lutego 2023 r. 

7. Zgłoszenie książki w Konkursie jest jednoznaczne z zapewnieniem organizatorów, że wydawca książki 
akceptuje treść niniejszego Regulaminu. 

8. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych ze zgłoszeniem ani nie odsyłają książek nadesłanych 
na Konkurs. 

9. Zgłoszone książki zostaną przeznaczone na potrzeby konkursu dla publiczności i / lub przekazane 
bezpłatnie wybranym bibliotekom. 
 

Nominacje do Nagrody 

§4 

1. O przyznaniu nagród i wyróżnień decyduje Jury Konkursowe powoływane przez Organizatora.  
2. Jury obraduje online na posiedzeniach niejawnych i decyduje o nominowaniu książek do Nagrody  

w formie uchwały zwykłą większością głosów, w trzech etapach:  
a) I etap – Jury przedstawia listę 12 nominowanych książek 
b) II etap – Jury przedstawia listę 6 nominowanych książek 

c) III etap – Jury wybiera Laureatkę/Laureata Grand Prix oraz dwóch równorzędnych 

wyróżnień   

3. W uzasadnionych przypadkach członek Jury może ustanowić swojego zastępcę, który weźmie udział 

w obradach Jury. 

4.  Przewodniczącego Jury dla każdej edycji Konkursu wybierają spośród siebie jego członkowie. 
Przewodniczący kieruje pracami i przewodniczy obradom. Jego kadencja kończy się wraz  
z ogłoszeniem laureatów i wręczeniem nagród. 

5. Jury, oceniając książki, działa zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, mając na 
uwadze walory artystyczne utworu. 

6. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

§ 5 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz  wręczenie Autorkom/Autorom Grand Prix i wyróżnień nastąpi 
podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.  

2. Wyniki Konkursu i jego poszczególnych etapów, będą przekazywane mediom i opublikowane na 
stronie internetowej Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. 
 

Postanowienia końcowe 

§6  

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Regulaminu. 

2. Regulamin Konkursu jest dostępny w biurze Organizatora pod adresem: Hankiewicza 2  

w Warszawie (02-103) oraz na stronie Targów Książki w Warszawie: targiksiazkiwarszawa.pl. 

3. Osobą do kontaktu ze strony Organizatora i sekretarzem Konkursu jest: Małgorzata Kanownik, tel. 

505 245 837, program@historiaikultura.pl  
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