KONKURS I
Wydawnictw Literatury Kaszubskiej o nagrodę Remusowej Kary
1. Konkurs ma charakter otwarty: mogą w nim wziąć udział wydawcy oraz autorzy książek
w języku kaszubskim.
2. Konkurs obejmuje:
- prozę,
- poezję,
- inne teksty.
3. Konkurs obejmuje wydawnictwa z 2018 roku i nowości wydane do maja 2019 roku.
4. Na konkurs należy przysłać dwa egzemplarze każdego wydawnictwa, które zostają
przekazane w darze do zbiorów Biblioteki Miejskiej im. ks. K. Damrota w Kościerzynie.
5. Objętość wydawnictwa nie wpływa na ocenę.
6. Oceny literatury dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzja jury jest ostateczna.
7. Termin przysyłania wydawnictw na adres biura organizacyjnego (Biblioteka Miejska
im. Konstantego Damrota w Kościerzynie, ul. Rynek 21, 83-400 Kościerzyna) upływa
z dniem 7.06.2019 r.
8. Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia. Uczestnicy Targów otrzymają dyplom
potwierdzający ich obecność w dniu 13.07.2019 r.
9. Ogłoszenie wyników nastąpi na Targach w dniu 13 lipca 2019 r. (sobota).
10. Istnieje możliwość fundowania nagród pozaregulaminowych przez organizacje,
instytucje i osoby prywatne.

KONKURS II
Wydawnictw Literatury Pomorskiej
1. Konkurs ma charakter otwarty: mogą w nim wziąć udział wydawcy oraz autorzy książek
o tematyce pomorskiej i kaszubskiej w języku polskim.
2. Konkurs obejmuje:
- prozę,
- poezję,
- inne teksty.
3. Konkurs obejmuje wydawnictwa z 2018 roku i nowości wydane do maja 2019 roku.
4. Na konkurs należy nadesłać dwa egzemplarze każdego wydawnictwa, które zostają
przekazane w darze do zbiorów Biblioteki Miejskiej im. ks. K. Damrota w Kościerzynie.
5. Objętość wydawnictwa nie wpływa na ocenę.
6. Oceny literatury dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzja jury jest ostateczna.
7. Termin przysyłania wydawnictw na adres biura organizacyjnego (Biblioteka Miejska im.
Konstantego Damrota w Kościerzynie, ul. Rynek 21, 83-400 Kościerzyna) upływa
z dniem 7.06.2019 r.
8. Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia. Uczestnicy Targów otrzymają dyplom
potwierdzający ich obecność w dniu 13.07.2019 r.
9. Ogłoszenie wyników nastąpi na Targach w dniu 13 lipca 2019 r. (sobota).
10. Istnieje możliwość fundowania nagród pozaregulaminowych przez organizacje, instytucje
i osoby prywatne.

