
Regulamin Konkursu 
na Najlepszą Książkę Reporterską 

Roku 2019 
 

 
1. 

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Radia Lublin. 
 

2. 
Konkurs odbywa się w ramach V Festiwalu Reportażu w Lublinie, który  
zorganizowany jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin. 
 

3. 
Celem Konkursu jest nagrodzenie autorów najlepszych książek reporterskich 
napisanych w języku polskim, wydanych w Polsce i zagranicą w roku 2019. 
Przyznane są dwie Kryształowe Karty Polskiego Reportażu: w kategorii Nagroda 
Prezydenta Lublina (nagroda pieniężna w wysokości 7 000,00 – z czego uiszczone 
będą należne podatki - oraz statuetka) oraz w kategorii Nagroda Publiczności 
(statuetka). 
 

4. 
Książki do oceny Jury zgłaszają Wydawcy. 
 

5. 
Każdy Wydawca ma prawo zgłosić 5 dowolnych tytułów. W wypadku wydawnictw 
wielotomowych brane będą pod uwagę jedynie edycje zakończone w roku 
bieżącym i prezentowane w komplecie. Serie wydawnicze mogą być 
reprezentowane przez dowolną liczbę tytułów wydanych w roku 2019. 
 

6. 
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie przez Wydawcę tytułów 
książek pod adresem: Stowarzyszenie Przyjaciół Radia Lublin, ul. Obrońców 
Pokoju 2, 20 - 030 Lublin lub stowarzyszenie@radio-lublin.pl w nieprzekraczalnym 
terminie do 28 lutego 2020 roku. 
 

7. 
Jury konkursu powoływane jest przez organizatora.  
 

8. 
Organizator powołał Jury w składzie: Grzegorz Filip, Agata Koss-Dybała, Rafał 
Szczerbakiewicz. 
 

9. 
W pierwszym etapie do 7 września 2020 roku Jury nominuje do obu nagród pięć 
książek. Lista książek będzie opublikowana na www.radio.lublin.pl 
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10. 
W drugim etapie do 20 września 2020 roku w kategorii Nagroda Prezydenta Lublina 
Jury wybiera spośród pięciu nominowanych najlepszą książkę. Nazwisko autora i 
tytuł książki są ogłaszane podczas Gali zamykającej V Festiwal Reportażu w 
Lublinie w dniu 24 września 2020 roku. Podczas tej Gali wręczana jest nagroda 
pieniężna i statuetka.  
 

11. 
W drugim etapie w okresie 8-23 września 2020 w kategorii Nagroda Publiczności 
na jedną spośród nominowanych książek głosują internauci korzystający ze strony 
www.radio.lublin.pl. Nagroda Publiczności trafi do autora książki, który otrzyma 
największą liczbę głosów. Oddawanie głosów jest nieodpłatne.  Nagroda – 
statuetka jest wręczana podczas Gali. 

12. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Radia Lublin ponosi odpowiedzialność za organizację  
Konkursu. 
 

13. 
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  
Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu. 
 

14. 
W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie Przyjaciół Radia Lublin może 
zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie 
aneksów do regulaminu i będą obowiązywać od momentu umieszczenia 
regulaminu w zmienionej formie na stronie www.radio.lublin.pl.  
 

15. 
Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronach internetowych 
Radia Lublin. 
 

16. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały 
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z 
późn. zm). 
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