REGULAMIN NAGRODY LITERACKIEJ ARTRAGE ZA ROK 2020

A.
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Celem Konkursu „Nagroda literacka ArtRage 2020” jest wyłonienie
i nagrodzenie najlepszej fikcji literackiej pisanej prozą w roku 2020
(wydanej między 1 stycznia 2020 a 31 grudnia 2020) – przez grono
Czytelników (osoby, które posiadają konto na ArtRage.pl oraz zakupią
pakiet książek nominowanych – w formule Rage lub Rewers) a także
promocja czytelnictwa, dyskusji o literaturze i działanie na rzecz
zwiększania dostępności kultury w Polsce.

2.

Organizatorem Konkursu jest ArtRage Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Klaudyny 32/214, właścicielem serwisu artrage.pl, zwana dalej
„ArtRage” lub „Organizatorem”.

3.

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4.

Fundatorem Nagrody jest ArtRage Sp. z o.o.

5.

W przypadku powzięcia wiedzy o naruszeniu warunków kwalifikujących
do głosowania przez Czytelnika, Organizator zastrzega sobie prawo do
nie policzenia głosu takiego Czytelnika w trakcie zliczania głosów.

B.

NAGRODA

1.

W konkursie przewidziana jest jedna Nagroda.

2.

Wysokość Nagrody uzależniona jest od sumy wpłat dokonanych przez
Kupujących w serwisie ArtRage.pl w pakietach typu BookRage, które
pojawiły się w serwisie od dnia 15 września do dnia zakończenia
głosowania z książkami nominowanymi do nagrody (25 czerwca 2021)›.
Zakupując każdy pakiet Kupujący decyduje, jaki procent wpłaconej przez
niego w celu zakupu kwoty ma zostać przeznaczony dla autora

zwycięskiego tytułu. Suma tak określonych wpłat stanowić będzie
wysokość Nagrody.
3.

Suma określona w punkcie 2. jest sumą netto – przed wypłaceniem
zostanie pomniejszona o należne podatki oraz 10% zryczałtowanego
podatku dochodowego od nagrody.

4.

Nagrodę przyznaje się autorowi, którego książka uzyska najwięcej głosów
w głosowaniu Czytelników.

5.

Aby zagłosować należy: W dniach od 11 marca 2021 do 25 marca 2021
zalogować

się

w

serwisie

ArtRage.pl

i

zakupić

pakiet

książek

nominowanych w wersji Rage (elektronicznej) lub Rewers (papierowej).
a) W dniach od 11 marca 2021 do 25 czerwca 2021 oddać głos
na wybrany tytuł na stronie artrage.pl/award
b) Właściciel każdego konta w ArtRage.pl może głosować tylko raz
(nawet jeśli zdecyduje się na zakup dwóch wersji pakietu).
6.

Ogłoszenie wyników Nagrody Czytelników ArtRage za rok 2020 odbędzie
się pomiędzy 26 czerwca – 2 lipca 2021.

7.

Organizator zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2) ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 361)
przed wydaniem nagród zwycięzcom Konkursu, obliczy i odprowadzi do
właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy
od wartości nagród w wysokości wymaganej przez obowiązujące przepisy
prawa.

C.
1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora
oraz na stronie artrage.pl.

2.

Dokonywanie

zmian

do Organizatora.

i

aktualizacji

Regulaminu

należy

wyłącznie

