Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Warszawa, dnia 20… r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do konkursu „KSIĄŻKA HISTORYCZNA ROKU”
o nagrodę im. Oskara Haleckiego
1. Dane zgłaszającego książkę:
imię, nazwisko (nazwa firmy)

……...……………………………………………………………….

adres ………….……………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………
adres do korespondencji

………………..………………….……………………………………

………………………………………………….……………………………………………
telefon………………………………………………………….., fax ……………………..…………………..
Zgłaszający książkę jest:
a) rektorem wyższej uczelni uniwersyteckiej

b) wydawcą książki

2. Dane dotyczące zgłaszanej książki:
Tytuł

…...………………………………………………………………………………….…

.………………………………………………………………………………………………
Autor/autorzy ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Data pierwszego wydania w języku polskim ………………………20…. r.
Dane wydawcy………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………

3. Dane dotyczące autora/ autorów
Imię Nazwisko, adres e-mail, telefon………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

Książka zgłaszana jest do nagrody im. Oskara Haleckiego w konkursie „Książka Historyczna Roku” w
kategorii:
Należy podkreślić właściwą kategorię

a) najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku
b) najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku
c) najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX wieku,
rozumiane jako publikacja opracowana zgodnie ze standardami naukowymi, w tym
zwłaszcza opatrzona wstępem naukowym oraz przypisami,
d) najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane
jako dziennik, relacje lub wywiady, które nie muszą spełniać rygorów przyjętych przy
publikacjach o charakterze naukowym.
Oświadczenie
Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu „Książka Historyczna
Roku” i akceptuje bez zastrzeżeń jego postanowienia. Zgłaszający oświadcza, że uzyskał
zgodę autora/autorów na zgłoszenie niniejszej książki do konkursu „Książka historyczna
Roku” organizowanego przez Telewizję Polską S.A., Polskie Radio S.A., Instytut Pamięci
Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury.
Zgłaszający oświadcza, iż autorzy książek, które zgłaszają do niniejszego konkursu zapoznali
się i zaakceptowali Regulaminu Konkursu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.

……………………………, dnia…………20…. r.
podpis

…………………………………..

4. Dane dotyczące zgłoszenia – uzupełniają organizatorzy
Książkę w ilości …… egzemplarzy dostarczono w dniu………………….20….. r., o godz. ……………,.
Numer zgłoszenia……………………………………….
Imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie……………………………………………………………...

………………….., dnia……………20….. r.
podpis

…………………………………

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

Akceptacja Regulaminu konkursu „KSIĄŻKA HISTORYCZNA ROKU”
o nagrodę im. Oskara Haleckiego

Dane dotyczące autora/autorów
Imię Nazwisko: ………………………………………………………………………….
Tytuł książki: ...............................................................................................................
Niniejszym wyrażam chęć udziału w Konkursie “Książka Historyczna Roku” i akceptuję
treść Regulaminu ww. Konkursu.

….........................................
(podpis autora/autorów)

