
UCHWAŁA NR XIII/275/15

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 28 października 2015 r.

zmieniająca Regulamin Nagrody Literackiej Gdynia

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U.2013.594 z późn. zm.1)), oraz art. 7 a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2012.406 j.t. z późn. zm.2)) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. W Regulaminie Nagrody Literackiej Gdynia stanowiącym załącznik do uchwały nr VI/76/15 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania Nagrody Literackiej Gdynia, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Nagroda  Literacka  Gdynia,  zwana  dalej  Nagrodą,  przyznawana  jest  corocznie  żyjącym  
autorom najlepszych książek napisanych po polsku oraz autorowi przekładu na język polski, 
wydanych w Polsce oraz za granicą w języku polskim po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia 
a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia danej edycji Nagrody.”

2) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Miasto Gdynia oraz gminne instytucje kultury upoważnione przez Prezydenta Miasta Gdyni są 
właścicielami wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą, 
w szczególności takich jak logo i nazwa Nagrody.”

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Propozycje  do  Nagrody  należy  przesyłać  do  Sekretarza  Kapituły  na  adres:  Miejska  
Biblioteka Publiczna, ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia, z dopiskiem „Nagroda Literacka 
Gdynia”.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię i nazwisko autora, w przypadku tłumaczenia – autora przekładu;

2) tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki;

3) nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej;

4) pakiet promocyjny, który należy przekazać na płycie cd bądź dvd załączonej do 
zgłoszenia, w tym:

a) zredagowaną notkę biograficzną autora;

b) zdjęcie autora w formacie jpg i w rozdzielczości 72 i 300 dpi;

c) zredagowaną informację promocyjną o książce;

d) wybrany fragment książki, który zostanie wykorzystany w przypadku zdobycia 
Nagrody do prezentacji publicznej;

e) okładkę książki w formacie jpg w rozdzielczości 300 dpi i 72 dpi.

3. Do  zgłoszenia  należy  załączyć  dziewięć  egzemplarzy  książki  zgłaszanej  do  Nagrody,  
które  będą przeznaczone dla Członków  Kapituły do prac związanych z wyłonieniem laureatów 
konkursu.

4. Książki nadsyłane w ramach zgłoszenia do Nagrody nie są zwracane.

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2013.645, Dz.U.2013.1318, Dz.U.2014.379, Dz.U.2014.1072.
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2014.423, Dz.U.2015.337.
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5. W przypadku otrzymania nominacji osoba lub instytucja zgłaszająca oraz autor wyrażają zgodę 
na umieszczenie na okładce książki banderoli Nagrody wraz z informacją o nominacji. Banderole 
dostarcza organizator konkursu.

6. W przypadku otrzymania nagrody osoba lub instytucja zgłaszająca oraz autor wyrażają zgodę 
na umieszczenie na okładce książki banderoli Nagrody wraz z informacją o Nagrodzie. Banderole 
dostarcza organizator konkursu.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski
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