ПОЛОЖЕННЯ ЗАЯВКИ ДО ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ ПЕРЕБУВАНІЙ
«ТАТРАНСЬКИЙ МУЗЕЙ ДЛЯ УКРАЇНИ»

1. Організатором програми «Татранський музей для України» є Татранський музей імені Титуса
Халубинського в Закопане (Польща).
2. Метою набору є відбір українських музейниць/музейників, які матимуть творче перебування
в Татранському музеї в Закопане у 2022 році, тривалістю від 1 до 3 місяців.
3. Програма передбачає підтримку українських музейниць/музейників та діє на благо українського
музейництва, використовуючи потенціал Татранського музею.
4. Програма відкрита для громадян України, які «прибули на територію Республіки Польща
безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
та громадян України, які мають карту поляка, які прибули з найближчими родичами у зв’язку з цими
бойовими діями на територію Республіки Польща» (відповідно до Закону від 12 березня 2022 року
«Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави»,
пол. „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, art. 1
ust. 1).
5. Програма розрахована на українських музейниць та музейників. Під цими термінами ми розуміємо:
особу, яка працює або працювала в українському музеї або особу, яка має досвід здійснення
діяльності для українського музею, або особу, яка планує діяльність для українського музею
відповідно до своїх компетенцій.
6. Відбір здійснюється на підставі поданої заявки.
7. Вимоги щодо заявки:
Заявка надсилається електронною поштою. Має містити 3 файли PDF:
• резюме (CV),
• мотиваційний лист,
• нарис плану перебування/програми, яка буде реалізована в Татранському музеї.
Заявки можливі польською, українською, російською або англійською мовами.
8. Кінцевий термін подання заявок: 13 липня 2022 року.
9. Остаточні результати будуть оголошені до 27 липня 2022 року.
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10. Комісія з відбору проєктів для реалізації буде складатися з працівників Татранського музею,
обраних відповідно до тем заявок.
11. Організатори залишають за собою право відхилити будь-які заявки, що не відповідають умовам
цих правил.
12. Надсилання заявки дорівнюється прийняттю цих правил та наданню згоди на обробку
персональних даних для цілей, пов’язаних з цим конкурсом (додаток «Інформаційне положення про
обробку персональних даних» польською та англійською мовами: „Klauzula informacyjna
przetwarzania danych osobowych”, „Information clause on the processing of personal data”).
13. Організатор залишає за собою право безкоштовно розміщувати обрані твори або уривки
в рекламних матеріалах Організатора, в тому числі на вебсайтах, в каталогах та інших виданнях,
пов’язаних з конкурсом, а також публікувати в пресі, транслювати на радіо та телебаченні.
14. Надсилання заявок
Заявки надсилайте на адресу ukraina@muzeumtatrzanskie.pl
15. Інформація про програму та приняття заявок
Всю інформацію надає:
Kinga Nędza-Sikoniowska (Кінґа Нендза-Сіконьовська)
ukraina@muzeumtatrzanskie.pl ; knedzasikoniowska@muzeumtatrzanskie.pl
тел.: (0048) 18 20 12935, вн. 06.
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