REGULAMIN KONKURSU PROGRAMU REZYDENCJI LITERACKICH DLA LUDZI PIÓRA W MIESZKANIU
WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W ROKU 2021

§ 1 Postanowienia ogólne dotyczące Programu Rezydencji Literackich
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady programu rezydencji
literackich dla ludzi pióra w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej, zwanego dalej „Programem
Rezydencji Literackich”, warunki uczestnictwa w Konkursie Programu Rezydencji Literackich
w 2021 roku oraz nagrody dla laureatów Konkursu.
2. Organizatorem Konkursu Programu Rezydencji Literackich jest Fundacja Wisławy
Szymborskiej z siedzibą w Krakowie przy ul. Urzędniczej 20/6, 30-051 Kraków, wpisana do
rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000418688; NIP
6772368631, dalej zwana „Fundacją”.
3. Partnerem Konkursu Programu Rezydencji Literackich w roku 2021 jest Sopockie
Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, przy
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024812; NIP 585-00016-90, o kapitale zakładowym 196.580 900 zł, który został opłacony w całości, posiadające
status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
4. Przedmiotem Programu Rezydencji Literackich jest czterotygodniowy pobyt rezydencjalny w
Krakowie w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej. Program Rezydencji Literackich skierowany jest do
ludzi pióra z Polski i zagranicy i ma na celu stworzenie warunków pracy, które umożliwią
realizację projektu z zakresu literatury (poezja, proza, dramat, esej, przekład, rozprawa
badawcza, praca krytyczna).
5. Program Rezydencji Literackich jest realizowany w formule konkursowej (dalej „Konkurs”).
W ramach Konkursu Programu Rezydencji Literackich w 2021 roku zostanie wyłonionych
maksymalnie 2 (dwóch) laureatów.
6. W Konkursie Programu Rezydencji Literackich może wziąć udział indywidualna osoba
fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w dniu zgłoszenia do
Konkursu ma ukończone 18 lat, zajmująca się twórczością w zakresie literatury lub krytyki
literackiej.
7. Konkurs Programu Rezydencji Literackich jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
8. W Konkursie Programu Rezydencji Literackich nie mogą wziąć udziału:
a) Członkowie Jury Konkursu;
b) Pracownicy i współpracownicy Fundacji oraz Ergo Hestii.
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§ 2 Czas trwania Konkursu Rezydencji Literackich w 2021 roku
1. Termin przesyłania zgłoszeń do Konkursu Rezydencji Literackich w 2021 r. rozpoczyna się w
dniu 19 marca 2021 roku i upływa w dniu 19 kwietnia 2021 roku.
2. Zgłoszenia do Konkursu wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ogłoszenie laureatów Konkursu Programu Rezydencji Literackich w 2021 roku nastąpi w
terminie do dnia 4 maja 2021 roku.
§ 3 Zgłoszenia udziału w Konkursie Rezydencji Literackich
1. Zgłoszenia do Konkursu Rezydencji Literackich mogą być składane w języku polskim lub
angielskim.
2. Zgłoszenia do Konkursu Rezydencji Literackich można przesyłać drogą e-mailową na adres:
biuro@szymborska.org.pl z oznaczeniem tematu wiadomości dopiskiem „Rezydencje
Literackie”.
3. Zgłoszenie do Konkursu Rezydencji Literackich winno zawierać:
1) skan wypełnionego i podpisanego przez uczestnika formularza (załącznik nr 1 do
Regulaminu) zawierającego: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, datę
urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, preferowaną datę odbycia rezydencji;
2) szczegółowy opis projektu, który będzie realizowany w ramach Programu Rezydencji
Literackich (opis o objętości do 3600 znaków, nie więcej niż 2 strony A4),
3) CV literackie z opisem najważniejszych projektów,
4) skan podpisanego przez uczestnika załącznika nr 2 do Regulaminu.
4. Do zgłoszenia do Konkursu uczestnicy mogą dołączyć inne dokumenty, które uznają za stosowne
np. rekomendacje osób będących autorytetami w danej dziedzinie.
5. Możliwe są jedynie jednoosobowe zgłoszenia do Konkursu.
6. Jedna osoba może złożyć maksymalnie jedno zgłoszenie do Konkursu.
7. Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne.
8. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym
Regulaminem i akceptuje jego treść.
§ 4 Rozstrzygnięcie Konkursu Rezydencji Literackich
1. Spośród przesłanych zgłoszeń do Konkursu Jury Konkursu wyłoni maksymalnie
2 (dwóch) laureatów najlepszych projektów, które będę realizowane w ramach Programu
Rezydencji Literackich. Przy wyborze najlepszych projektów Jury Konkursu będzie brało po
uwagę: koncepcję projektu, który będzie realizowany w ramach Programu Rezydencji
Literackich, opis projektu i jego walory literackie lub naukowe.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu Rezydencji Literackich nastąpi poprzez podanie informacji o
laureacie lub laureatach do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.szymborska.org.pl oraz www.mieszkanieszymborskiej.pl. Laureat lub laureaci zostaną
poinformowani o przyznaniu im Nagrody w Konkursie Rezydencji Literackich także
telefonicznie oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu do
Konkursu.
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§ 5 Jury Konkursu Rezydencji Literackich
1. Jury Konkursu stanowi Zarząd Fundacji Wisławy Szymborskiej. Przewodniczącym Jury jest
Prezes Zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej.
2. Jury Konkursu podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością
głosów. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Jury podejmuje uchwały na podstawie niniejszego Regulaminu, z tym że decyzje odnośnie
laureata lub laureatów Konkursu podejmuje według własnego uznania.
4. Od decyzji Jury Konkursu nie przysługuje odwołanie.
§ 6 Nagroda w Konkursie Rezydencji Literackich
1. Nagrodą w Konkursie Rezydencji Literackich jest czterotygodniowy pobyt rezydencjalny w
mieszkaniu Wisławy Szymborskiej w Krakowie oraz kwota 2000 zł netto dla laureata Rezydenta na pokrycie wydatków w trakcie pobytu rezydencjalnego, a także pokrycie kosztów
podróży z miejsca zamieszkania laureata - Rezydenta do Krakowa i z powrotem do wysokości
400 zł brutto. Poza powyższym, Organizator nie pokrywa żadnych wydatków ani kosztów
związanych z pobytem rezydencjalnym laureata – Rezydenta.
2. Dokładny termin rezydencji zostanie ustalony z indywidualnymi laureatami, z tym, że
laureatowi – Rezydentowi będzie przysługiwało prawo zrealizowania rezydencji nie później
niż do 31 stycznia 2022 roku.
3. Ponadto, na życzenie laureata - Rezydenta Fundacja zapewni dostęp do Archiwum Wisławy
Szymborskiej w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie oraz zapewni pomoc przy organizacji
spotkania autorskiego.
4. Laureat – Rezydent przed rozpoczęciem pobytu rezydencjalnego zobowiązany będzie do
akceptacji regulaminu korzystania z mieszkania Wisławy Szymborskiej.
§ 7 Siła wyższa
W przypadku wystąpienia siły wyższej Zarząd Fundacji może podjąć decyzję o zawieszeniu
Konkursu lub jego anulowaniu. Za przypadki siły wyższej będą rozumiane w szczególności
przypadki spowodowane oddziaływaniem sił przyrody (powódź, trzęsienia ziemi, wyładowania
atmosferyczne, itp.), a także strajki, rozruchy, działania wojenne, epidemia, pandemia, decyzje
władz państwowych, w tym związane z epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub działania osób trzecich,
za które Fundacja Wisławy Szymborskiej nie ponosi odpowiedzialności i którym nie mogła
zapobiec przy zachowaniu najwyższej staranności.
§8 Ochrona danych osobowych
1. Fundacja Wisławy Szymborskiej jest administratorem danych osobowych wszystkich uczestników
Konkursu.
2. Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest wyrażenie zgody przez uczestnika Konkursu na
przetwarzanie jego danych osobowych poprzez złożenie i podpisanie oświadczenia, stanowiącego
załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych dotycząca przetwarzania danych
osobowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
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§ 9 Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronach www. www.szymborska.org.pl
oraz www.mieszkanieszymborskiej.pl
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu ____ marca 2021 roku.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy
prawa.

……………………………………………………………………………………….
/podpis przedstawiciela Fundacji Wisławy Szymborskiej/
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Rezydencji Literackich

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU REZYDENCJI LITERACKICH DLA LUDZI PIÓRA W
MIESZKANIU WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W ROKU 2021
Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza na adres: biuro@szymborska.org.pl
1. Imię, nazwisko:
2. Adres e-mail:
3. Numer telefonu:
4. Data urodzenia, numer PESEL:
5. Adres zamieszkania:
6. Preferowana data odbycia rezydencji:

Przesyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdzam zapoznanie się i akceptację Regulaminu Konkursu
Rezydencji Literackich i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

…………………………. …………………………………
Data, miejscowość, podpis
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Rezydencji Literackich
………………………………..
Imię i nazwisko
………………………………..
Nr telefonu
……………………
Adres e-mail
Fundacja Wisławy Szymborskiej
ul. Urzędnicza 20/6
30-051 Kraków

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,
tj. imię, nazwisko, adres
e-mail, numer telefonu, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, na potrzeby i dla celów
realizacji Konkursu Rezydencji Literackich dla ludzi pióra w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej w 2021
roku.

…………………………. …………………………………
Data, miejscowość, podpis
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Załącznik nr 3 w do Regulaminu Konkursu Rezydencji Literackich
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych – Fundacji Wisławy Szymborskiej
dotycząca przetwarzania danych osobowych
W ramach realizacji obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 ust. 1 i ust 2.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.),
(dalej jako „RODO”), Fundacja Wisławy Szymborskiej z siedzibą w Krakowie, niniejszym przekazuje
informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wisławy Szymborskiej,
z siedzibą w Krakowie, przy ul. Urzędniczej 20/6, 30-051 Kraków (dalej jako ,,Fundacja” lub
,,Administrator”).
Dane kontaktowe: tel. 505 100 616, e-mail: biuro@szymborska.org.pl
2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez podany w pkt. 1 powyżej adres e-mail
lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora lub osoby, którym
Administrator powierzy Pani/Pana dane, wyłącznie na podstawie przepisów RODO oraz
wyłącznie w celu dostosowanym do tej podstawy.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:
a) na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, udzielonej w procedurze
zgłoszenia do Konkursu Rezydencji Literackich w 2021 roku i na podstawie Regulaminu
ww. Konkursu, dla celów realizacji Konkursu Rezydencji Literackich w 2021 roku, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
b) w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, zgodnie
z wymogami nałożonymi przez obowiązujące przepisy, a także w celu wykonywania
innych obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. c) RODO;
c) w celu realizacji zadań statutowych Administratora, a także, zapewnienia komunikacji
pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
d) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co
wraz z literą c) powyżej, stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Jednocześnie informujemy Panią/Pana, że w przypadku zaistnienia potrzeby przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych w innych celach, niż wskazane powyżej, zostanie Pani/Pan o
tym fakcie niezwłocznie poinformowana/poinformowany, wraz ze wskazaniem podstawy
prawnej takiego przetwarzania.
5. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu uczestnictwa w Konkursie Rezydencji
Literackich w 2021 roku – bez podania danych osobowych nie jest możliwy udział w ww.
Konkursie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie Rezydencji Literackich w 2021 roku. Cofnięcie
zgody jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa ww. Konkursie.
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6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach i na podstawach

a)
b)

7.

8.
9.

10.
11.

wskazanych w pkt. 4 powyżej, Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym odbiorcom
danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie właściwych
przepisów prawa;
podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, np. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne,
prawne, doradcze, archiwizacyjne, a także pracownicy i współpracownicy Administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest do konieczne do realizacji
celów przetwarzania wskazanych w pkt. 4 powyżej, tj.
a) przetwarzane na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody – do czasu zrealizowania celu
jej udzielenia nie dłużej niż do momentu jej odwołania;
b) przetwarzane w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej albo
w celu wykonywania prawnego obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy
prawa – przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z
przepisów prawa, a także przez okres niezbędny do przechowywania danych zgodnie z
obowiązkiem nałożonym przez odpowiednie przepisy prawa obowiązujące
Administratora;
c) przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora – do czasu
istnienia tego uzasadnionego interesu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, Europejski Obszar
Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany
w systemach informatycznych, co jednak nie wiąże się ze zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.
Przetwarzaniu będą podlegały Pani/Pana następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres
e-mail, numer telefonu, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
zgodnie z art. 15 RODO;
b) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
c) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art.
18 RODO;
e) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
zgodnie z art. 21 RODO;
g) prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia
przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych
osobowych, w tym RODO;
h) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na tej podstawie,
zgodnie z art. 17 RODO, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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