REGULAMIN ZGŁOSZEŃ DO PROGRAMU POBYTÓW TWÓRCZYCH
„MUZEUM TATRZAŃSKIE UKRAINIE”
1. Organizatorem programu „Muzeum Tatrzańskie Ukrainie” jest Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem.
2. Celem naboru jest wybór muzealniczek / muealników, którzy odbędą pobyt twórczy w Muzeum
Tatrzańskim im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w 2022 roku, trwający od 1 do 3 miesięcy.
3. Założeniem programu jest wsparcie ukraińskich muzealniczek, muzealników i działanie na rzecz
ukraińskiego muzealnictwa przy wykorzystaniu potencjału Muzeum Tatrzańskiego.
4. W programie mogą wziąć udział obywatele Ukrainy, którzy „przybyli na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na
terytorium tego państwa, oraz obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną
z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” (zgodnie z ustawą
z dnia 12 marca 2022 r. „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa”, art. 1 ust. 1).
5. Program przeznaczony jest dla ukraińskich muzealniczek i ukraińskich muzealników. Pod tymi pojęciami
rozumiemy: osobę zatrudnioną (obecnie lub wcześniej) w ukraińskim muzeum lub mającą doświadczenie
realizowania działania na rzecz ukraińskiego muzeum lub osobę planującą działania na rzecz ukraińskiego
muzeum zgodnie ze swoimi kompetencjami.
6. Wybór odbywa się na podstawie nadesłanego zgłoszenia.
7. Wymagania dotyczące zgłoszeń:
Zgłoszenie wysłane jest drogą mailową. Musi zawierać 3 pliki PDF:
•
•
•

CV
list motywacyjny
zarys planu pobytu / programu do zrealizowania w Muzeum Tatrzańskim.

Możliwe są zgłoszenia w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim lub angielskim.
8. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 13 lipca 2022.
9. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone: do 27 lipca 2022.
10. Komisja wyłaniająca projekty do realizacji składać się będzie z pracowników Muzeum Tatrzańskiego im.
Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, wybranych odpowiednio do tematów zgłoszeń.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, które nie spełniają warunków niniejszego
regulaminu.
12. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z niniejszym naborem (załączniki „Klauzula
informacyjna przetwarzania danych osobowych”, „Information clause on the processing of personal data”).
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13. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego zamieszczania wybranych prac bądź fragmentów
w materiałach promocyjnych Organizatora, m.in.: na stronach internetowych, w katalogach i innych
publikacjach związanych z rozstrzygnięciem naboru oraz do publikowania na łamach prasy, prezentowania
w radio i TV.
14. Nadsyłanie zgłoszeń:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: ukraina@muzeumtatrzanskie.pl
15. Informacje dotyczące programu i naboru zgłoszeń
Wszelkich informacji udziela:
Kinga Nędza-Sikoniowska
ukraina@muzeumtatrzanskie.pl ; knedzasikoniowska@muzeumtatrzanskie.pl
tel. (0048) 18 20 12935, wewn. 06.

MUZEUM TATRZAŃSKIE
im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane
adres do korespondencji: Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane
tel. +48 18 20 152 05; 18 20 129 35
biuro@muzeumtatrzanskie.pl
www.muzeumtatrzanskie.pl

