Projekt Kontynuacje - regulamin
1. Organizatorem Projektu Kontynuacje (dalej: Projekt) jest Instytut Literatury z siedzibą
w Krakowie, ul. Smoleńsk 16/1, 31-112 Kraków, NIP 6762562774, REGON 382684867,
wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pod numerem 112/2019 (dalej: Organizator).
2. Do udziału w Projekcie upoważnieni są autorzy, którzy opublikowali dotąd
przynajmniej jeden samodzielny tom poetycki opatrzony numerem ISBN.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
• książkę poetycką zawierając autorskie teksty Uczestnika
• pisemne zobowiązanie do wydania książki (w razie uzyskania dotacji) będącej
przedmiotem projektu od wydawnictwa o ugruntowanej pozycji rynkowej i
udokumentowanym dorobku (min. pięć opublikowanych książek) w nakładzie
nie mniejszym niż 300 egzemplarzy, do końca roku 2020.
• wniosek o zgłoszenie książki do Projektu stanowiący Załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu
4. Zgłoszenia do Projektu należy składać w formie pisemnej, przesyłając je mailem na
adres promocja@instytutliteratury.eu. W temacie wiadomości należy podać „Projekt
Kontynuacje” oraz imię i nazwisko, w treści maila zamieścić dane kontaktowe (adres
korespondencyjny i numer telefonu), a do wiadomości załączyć formularz, o którym
mowa w pkt. 3.
5. Książka zgłoszona do Projektu musi stanowić wyłącznie efekt indywidualnej pracy
twórczej uczestnika i nie może być obciążona prawami osób trzecich, w tym w
szczególności nie może naruszać praw autorskich osoby trzeciej ani jej dóbr osobistych.
6. Utwory wchodzące w skład zgłaszanych książek mogą być wcześniej publikowane na
łamach prasy, w antologiach bądź w internecie (lecz nie w indywidualnych autorskich
publikacjach opatrzonych numerem ISBN), o ile nie obciążają ich prawa osób trzecich,
tj. w szczególności nie były przedmiotem umów o przeniesieniu praw autorskich ani
umów licencyjnych wyłącznych. Zgłaszane projekty nie mogą być jednak wcześniej
publikowane w zgłaszanym zestawieniu pod wspólnym tytułem ani nie mogą być w
takiej postaci nagradzane w konkursach. Niedopełnienie tego warunku skutkować
będzie wyłączeniem zgłaszanego projektu z Projektu.
7. Zgłoszone do Projektu książki oceniać będzie komisja złożona z redakcji Kwartalnika
Kulturalnego „Nowy Napis”.
8. Komisja zobowiązuje się do udzielenia pisemnej odpowiedzi o przyjęciu lub odrzuceniu
wniosku w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku.
9. Nagrodą w projekcie jest przyznanie jednorazowego wsparcia na wydanie książki
poetyckiej w wysokości do 8500 PLN brutto (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych), z
czego 2500 PLN brutto przeznaczone jest na honorarium autora, a 6000 PLN brutto (w
tym podatek VAT) – na pokrycie kosztów wydawniczych.
10. Wydawca książki zobowiąże się, w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego
Regulaminu, do zawarcia z Organizatorem porozumienia o współpracy w zakresie
wydania książki, w ramach którego Organizator ureguluje honorarium autorskie, a
także pokryje część kosztów wydawniczych, zgodnie z ust. 10 niniejszego Regulaminu,

a także do umieszczenia na stronie redakcyjnej oraz w materiałach promocyjnych
informacji o współpracy z Instytutem Literatury w formie graficznej i tekstowej.
11. Z udziału w Projekcie wyłączeni są pracownicy Instytutu Literatury.

