REGULAMIN NAGRODY LITERACKIEJ ARTRAGE 2017
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Celem Konkursu „Nagroda literacka ArtRage 2017” jest wyłonienie i
nagrodzenie najlepszej książki beletrystycznej w roku 2017 (wydanej
między 1 stycznia 2017 a 31 grudnia 2017) – zarówno przez dobrane
Jury jak i przez grono Czytelników (osoby, które posiadają konto na
ArtRage.pl i zakupią pakiet książek nominowanych) oraz 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 Rzeczypospolitej Polskiej.

4.

Fundatorem Nagrody Jury jest ArtRage Sp. z o. o.

5.

Fundatorem Nagrody Czytelników jest ArtRage Sp. z o. o.

6.

Publikacjami podlegającymi ocenie Jury są utwory beletrystyczne
wydane między 1 stycznia 2017 a 31 grudnia 2017, posiadające ISBN (w
szczególnych przypadkach Jury może podjąć decyzje o włączeniu do
nominacji utworów bez numeru ISBN).

B. NAGRODY
1.

W Konkursie przewidziane są dwie Nagrody: Nagroda Jury oraz
Nagroda Czytelników.

2.

Nominacje do obu nagród są wspólne.
a.

Książki nominowane wybierane są przez przewodniczącego Jury
z głosem doradczym pozostałego składu Jury ze wszystkich
książek beletrystycznych, wydanych na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, w języku polskim, w roku 2017, których wydawcy
zgodzą się na warunki konkursu (udostępnienie tytułu w
dwutygodniowym pakiecie w formule „płać, ile chcesz” na

portalu ArtRage.pl w celu umożliwienia głosującym zakupu
książek w pakiecie za cenę wybraną przez Czytelnika).
b.

Zestaw 10. Nominacji zostanie ogłoszony 12 lutego 2018.
Ogłoszenie nominacji jest równoznaczne z udostępnieniem
pakietu dziesięciu książek w formatach ebookowych do
sprzedaży.

3.

Nagroda Jury
a.

W Konkursie przewidziana jest jedna Nagroda Jury w wysokości
10 000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) powiększona o kwotę w
wysokości 1112 PLN (tysiąc sto dwanaście złotych) na pokrycie
zryczałtowanego podatku dochodowego (dalej „Nagroda Jury”).

b.

Laureat Nagrody otrzymuje również statuetkę zaprojektowaną
przez studio Radost.

c.

Nagrodę przyznaje się autorowi, którego książka uzyskała
najwięcej głosów w głosowaniu Jury.

d.

Jury podejmuje decyzję przesyłając swój głos do
przewodniczącego Jury do dnia 20 lutego.

e.

Ogłoszenie zwycięzcy Nagrody Jury nastąpi pomiędzy 22 a 24
lutego na stronie www.artrage.pl/award oraz
www.facebook.com/bookrage

f.

Przekazanie nagrody pieniężnej na konto wskazane przez
zwycięzcę nastąpi w terminie nie dłuższym niż 60 dni od
ogłoszenia wyników Nagrody Jury. S

g.

Przekazanie statuetki nastąpi w trybie ustalonym ze zwycięzcą
indywidualnie.

h.

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
4.

Nagroda Czytelników
i.

W Konkursie przewidziana jest jedna Nagroda Czytelników.

j.

Wysokość Nagrody Czytelników uzależniona jest od sumy wpłat
dokonanych przez wszystkich użytkowników, którzy zakupią
pakiet „Nagroda literacka ArtRage”, dostępny na stronie
artrage.pl od 12 do 26 lutego 2018 roku. Zakupując pakiet każdy
z Czytelników decyduje, jaki procent wpłaconej przez niego w
celu zakupu kwoty ma zostać przeznaczony na nagrodę
pieniężną dla autora zwycięskiego tytułu. Suma tak określonych
wpłat stanowić będzie wysokość Nagrody Czytelników.

k.

Suma określona jest w punkcie 4b. jest sumą netto – przed
wypłaceniem zostanie pomniejszona o należne podatki oraz 10%
zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody.

l.

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

m. Aby zagłosować na nagrodę Czytelników należy:
I.

W dniach od 12 do 26 lutego zalogować się w serwisie
ArtRage.pl i zakupić pakiet „Nagroda literacka ArtRage”.

II.

W dniach od 12 lutego do 22 czerwca oddać głos na
wybrany tytuł na stronie artrage.pl/award

n.

Właściciel każdego konta w ArtRage.pl może głosować tylko raz.

o.

Ogłoszenie wyników Nagrody Czytelników ArtRage odbędzie
się pomiędzy 22 czerwca a 15 sierpnia 2018.

p.

Ogłoszenie terminu oraz miejsca zarówno ogłoszenia
zwycięzców jak i wręczenia Nagrody Czytelników nastąpi na
stronie www.artrage.pl/award oraz facebook.com/bookrage –
nie później niż do dnia 22 czerwca 2018.

q.

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. JURY
1.

Skład Jury
a.

Jury Nagrody liczy 6 osób. Przewodniczącym Jury jest
przedstawiciel ArtRage.pl.

b.

Członkowie Jury stanowią osoby zajmujące się literaturą z pasji i
zawodowo, zaproszone przez ArtRage.pl do wykonywania tej
funkcji, które przyjęły zaproszenie.

c.

2.

Skład Jury w roku 2018:
⁃

Olga Wróbel

⁃

Marceli Szpak

⁃

Robert Drózd

⁃

Jakobe Mansztajn

⁃

Agata Napiórkowska

⁃

Michał Michalski (Przewodniczący Jury)

Praca Jury
a.

Członkowie Jury od momentu otrzymania książek
nominowanych do momentu przesłania Przewodniczącemu Jury
swojego głosu – mogą się ze sobą kontaktować i dyskutować.

b.

Swoją decyzję przedstawiciele Jury przekazują za pomocą poczty
elektronicznej Przewodniczącemu Jury – wskazując jeden
wybrany tytuł z dziesięciu nominowanych do 20 lutego 2018.

c.

W przypadku równej liczby głosów przekazanych na dwa lub
więcej tytułów nie pozwalających wskazać zwycięzcy –
Przewodniczący Jury może skorzystać z głosu decydującego
bądź zarządzić dodatkowe głosowanie pomiędzy tytułami
remisowymi.

D. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

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

2.

Dokonywanie zmian i aktualizacji Regulaminu należy wyłącznie do
Organizatora.

