ZARZĄDZENIE nr 290/2021
Burmistrza Miasta Zakopane
z dnia 16.12.2021 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Literackiej Nagrody
Burmistrza Miasta Zakopane
Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 9 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372), Uchwały nr XXIII/300/2012
Rady Miasta Zakopane z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie: nagród i wyróżnień
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury i Uchwały
nr XXX/470/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 stycznia 2017 r w sprawie zmiany
uchwały nr XXIII/300/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie
nagród i wyróżnień w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury- ustalam co następuje:

§1
W załączniku nr 1 „Regulamin Nagrody Literackiej Zakopanego” do Zarządzenia nr 302
Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 27.12.2018 roku, wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 7 ust.3 otrzymuje brzmienie:
Zgłoszenie powinno zawierać dane zgodnie z formularzem, stanowiącym załącznik nr 1
do Zarządzenia.
2) Dodaje się § 9a, który otrzymuje brzmienie:
1. Spośród książek nominowanych przez Kapitułę Nagrody Literackiej do etapu
drugiego od 2022 roku będzie wybierana Nagroda Publiczności. Głosowanie
publiczności będzie się odbywało od dnia ogłoszenia nominacji do dnia
poprzedzającego rozpoczęcie edycji Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego w
danym
roku,
poprzez
formularz
zamieszczony
na
stronie:
literackifestiwal.zakopane.eu
2. Laureatem Nagrody zostaje książka, która uzyska największą ilość głosów.
3. Protokół z wyboru Nagrody Publiczności stanowi załącznik do Uchwały Kapituły
Nagrody Literackiej Zakopanego
4. Dane Laureata Nagrody Publiczności wpisuje się do Uchwały Kapituły Nagrody
Literackiej Zakopanego, z podaniem ilości uzyskanych głosów.
5. Ogłoszenie Laureata Nagrody Publiczności następuje podczas Zakopiańskiego
Festiwalu Literackiego.
6. Nagrodę Publiczności stanowić będzie nagroda o wartości do 1000 zł.,
przekazywana Autorowi nagrodzonej książki.
7. Dodatkową nagrodą będzie pokrycie należnego podatku od nagród przez
Burmistrza Miasta Zakopane.
§2
Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

§3
Wykonanie zleca się Naczelnikowi Wydziału Kultury.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 290/2021

Formularz zgłoszenia publikacji do Nagrody Literackiej Zakopanego

Nazwa i adres Wydawnictwa/
instytucji kultury
Tytuł książki
Osoba reprezentująca Zgłaszającego
do kontaktów
Autor
Adres korespondencyjny Autora
Rok wydania publikacji
Kategoria Nagrody:
Nagroda Literacka Zakopanego
Wyróżnienie honorowe za walory
edytorsko-artystyczne
Data zgłoszenia

Załączniki:
6 egzemplarzy książek
Pdf publikacji

