Karta do głosowania
na Nagrodę im Janusza A. Zajdla
za rok 2009
Nagroda im. Janusza A. Zajdla przyznawana jest corocznie autorowi najlepszego polskiego opowiadania i powieści z dziedziny fantastyki. O jej przyznaniu
decyduje głosowanie uczestników POLCONu 2010.
Zamieszczona na odwrocie lista zawiera pięć nominowanych do nagrody powieści i trzy opowiadania oraz rubryki „Bez nagrody”. Głosowanie odbywa się przez
zaznaczenie kolejności, w jakiej utwory zasługują na Nagrodę. Wpisz 1 przy najlepszej
(Twoim zdaniem) powieści, 2 – przy następnej, itd. Tak samo przy opowiadaniach. Jeżeli wybrany przez Ciebie jako najlepszy utwór otrzyma najmniejszą liczbę głosów, zostanie
przy liczeniu wyeliminowany. Wtedy pod uwagę będzie brana Twoja druga propozycja do
Nagrody. Dlatego konieczne jest zaznaczenie kolejności, w jakiej (według Ciebie) utwory
zasługują na uhonorowanie.
„Bez nagrody” traktowane jest jak normalna nominacja. Jeśli wygra, Nagroda im. Janusza Zajdla za rok 2009 w danej kategorii nie będzie przyznana.
Wypełnione, opieczętowane karty do głosowania należy składać w oznakowanym punkcie w dniach 26-27 sierpnia do godz. 22.00 oraz 28 sierpnia do godz. 12.00.
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