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REGULAMIN KONKURSU 
NA NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ AKADEMICKĄ 

1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu. 

2. Do Konkursu mogą przystąpić polscy wydawcy, także ci, którzy nie biorą udziału w Poznańskich 
Targach Książki 2023. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  
w celach realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora 
podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji usług na podstawie umów 
powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 
ochrony danych osobowych oraz osobom, które zapoznają się z wynikami konkursu. Dane 
osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów Konkursu, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie 
jego danych narusza postanowienia ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016. W Polsce 
jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. W Konkursie oceniane są książki naukowe i popularnonaukowe polskich autorów (monografie, 
podręczniki) wydane w roku 2022, które nie były wcześniej zgłaszane do Konkursu. 

5. Z udziału w Konkursie wyłączone są publikacje encyklopedyczne i słowniki. 
6. Do Konkursu nie będą zakwalifikowane publikacje, które miały wcześniejsze wydania. 
7. Do Konkursu Wydawca może zgłosić nie więcej niż 4 tytuły. 
8. Dla wydawców, którzy biorą udział w Poznańskich Targach Książki 2023, uczestnictwo w 

konkursie jest bezpłatne. 
9. Opłata za konkurs dotyczy Wydawców, którzy nie zamówili stoiska w ramach  

Poznańskich Targów Książki  2023  i wynosi 100 zł + VAT za każdy zgłoszony tytuł. 
Opłaty zgłoszeniowe należy dokonywać na podstawie faktury VAT przesłanej do Wydawcy. 

10. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie przez Wydawcę  wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego wraz z 1 egzemplarzem wytypowanych książek na adres: Wydawnictwo Naukowe 
UAM, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań,  w terminie do 10 lutego 2023 r. z dopiskiem „Najlepsza Książka 

Akademicka”.  
11. Skład Jury stanowią reprezentanci środowiska naukowego oraz przedstawiciele Polskiej Izby 

Książki, Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych i mediów.  
12. Jury ocenia książki pod względem merytorycznym i dydaktycznym  w powiązaniu z walorami 

edytorskimi.  
13. Organizator przyzna dwie równorzędne nagrody główne (puchary i dyplomy):  

1) Nagroda Ministra Edukacji i Nauki; 2) Nagroda JM Rektora Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza  w Poznaniu oraz trzy wyróżnienia (dyplomy) a także Nagrodę Specjalną (stoisko 
nieodpłatne na Poznańskich Targach Książki 2024). 

14. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego otwarcia 
Poznańskich Targów Książki 2023 w dniu 10 marca 2023 r.  

15. Nagrodzone książki będą eksponowane w czasie Targów w specjalnej gablocie.  
16. Organizator nie odsyła nadesłanych książek. Książki nadesłane na Konkurs zostaną przekazane  

w formie darów bibliotekom uczelnianym w Poznaniu.  
17. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza, że Wydawnictwo akceptuje powyższe warunki. 
18. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości prasie branżowej, ogólnopolskiej oraz mediom 

elektronicznym.  
 
 
             Organizator Konkursu 
Wydawnictwo Naukowe UAM 

 


