Regulamin naboru
animatorów i animatorek kultury oraz artystów i artystek społecznych
na rezydencje animacyjne we wsiach
w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej

§ 1.
1. Regulamin określa zasady wyłonienia trzech animatorów lub animatorek kultury albo
artystów lub artystek społecznych, zwanych dalej „rezydentami”, których zadaniem będzie
przeprowadzenie rezydencji animacyjnej w terminie lipiec – wrzesień 2021 r. w ścisłej
współpracy z sołtyską i społecznością lokalną jednej z trzech wsi w woj. mazowieckim:
Ustanów, Rozalin, Laski (gm. Izabelin).
2. Organizatorem naboru na rezydencje animacyjne we wsiach jest Mazowiecki Instytut
Kultury z siedzibą pod adresem: 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12, wpisany do rejestru
instytucji kultury prowadzonego

przez

Samorząd

Województwa

Mazowieckiego pod

numerem RIK 34/12.
3. Nabór organizowany jest w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.
§ 2.
1. W naborze mogą brać udział osoby fizyczne.
2. Osoby biorące udział w naborze powinny zgłosić swój udział przez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego

w

formie

elektronicznej,

który

znajduje

się

pod

adresem:

https://forms.gle/fNGho4yx55wJTiCs5. Obowiązkową częścią formularza jest przesłanie
portfolio

i

krótkiego filmu

z odpowiedzią na pytanie „Dlaczego chcę

wziąć

udział

w rezydencjach animacyjnych we wsi Ustanów, Rozalin lub Laski (gm. Izabelin)?”.
3. Termin zgłoszeń - do dnia 23 maja 2021 r. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie zostaną
uwzględnione w naborze.
4. Nadesłane zgłoszenia zostaną poddane ocenie formalnej przez Zespół MPEK. Zgłoszenia
niekompletne lub niespełniające warunków udziału w konkursie zostaną odrzucone.
5. Rezydenci i rezydentki zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursową powołaną przez
organizatora. Kapituła Konkursowa w składzie: sołtyski danych wsi, przedstawiciel każdej
z lokalnych społeczności oraz przedstawiciele Zespołu MEPK ocenią wnioski spełniające
warunki formalne według kryteriów określonych w ust. 6, przyznając punkty za każde
kryterium w skali od 1 do 5 i na podstawie uzyskanych wyników wyłoni rezydentów
i rezydentki.

Rezydentami zostaną osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. W razie równej ilości
głosów o wyborze zdecyduje głosowanie Kapituły Konkursowej.
6. Kryteria wyboru rezydentów to:
1) doświadczenie w realizacji działań animacyjnych ze społecznościami lokalnymi;
2) udokumentowane wykształcenie lub/oraz dorobek animacyjny lub w obszarze sztuk
społecznych;
3) umiejętność realizacji projektów kulturalnych: planowania działań zgodnie z
harmonogramem,

zarządzania

budżetem

projektu,

prowadzenia

warsztatów

twórczych, pracy metodą projektu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do:
1) niewyłonienia rezydentów w tym naborze;
2) unieważnienia naboru bez jego rozstrzygnięcia;
3) przyznania mniejszej liczby rezydencji.
§ 3.
1. Wybrani rezydenci otrzymają wynagrodzenie za przeprowadzenie rezydencji animacyjnej
w wysokości po 5000,00 zł brutto, wypłacone w częściach na podstawie umowy zlecenia.
Wynagrodzenie obejmuje koszty podróży.
2. Wybrani rezydenci zobowiązują się przepracować ze społecznością danej wsi min. 10 dni,
w tym zrealizować min 4 spotkania: pierwsze o charakterze diagnostycznym, dwa spotkania
warsztatowo-rezydencyjne oraz czwarte – finałowe z prezentacją efektów pracy lokalnej
społeczności.
3. Wybrani rezydenci zobowiązują się do przesyłania krótkiej relacji tekstowo-audiowizualnej
po każdej wizycie rezydencyjnej na adres mpek@mik.waw.pl. Raportowanie może być
współdzielone z sołtyskami na podstawie oddzielnych ustaleń. Relacje będą opublikowane na
stronach www Organizatora i portalu Facebook.
4. Oprócz wynagrodzenia rezydenta Organizator zobowiązuje się pokryć koszty realizacji
projektu w kwocie do 5000 zł w każdej z trzech lokalizacji na mocy porozumienia podpisanego
z właściwymi gminami lub innymi organizacjami działającymi na terenie,w których leżą
sołectwa Ustanów, Rozalin lub Laski.
5. Rezydenci zobowiązani są wziąć udział w obowiązkowym spotkaniu inicjującym
rezydencje. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
6. Imiona i nazwiska rezydentów, a także informacje o ich działalności będą upublicznione
poprzez kanały informacyjne Organizatora i partnerów (w szczególności na ulotkach,w
publikacjach, stronach internetowych, mediach społecznościowych).

§ 4.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej „RODO”) administrator danych osobowych przedstawia wymagane
informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika.
1. Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą pod
adresem: 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12, wpisany do rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się
pisemnie na adres siedziby administratora lub z Inspektorem Ochrony Danych drogą
elektroniczną na adres e-mail: iod@mik.waw.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia naboru,
przeprowadzenia rezydencji, w celu promocji działalności Organizatora oraz organizacjii
promowania w mediach społecznościowych na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO).
4. Podanie danych jest wymogiem umownym i uczestnik nie jest zobowiązany do ich podania;
konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziałuw naborze
oraz w rezydencjach.
5. Odbiorcami danych osobowych:
1) w zakresie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko oraz aktywność
uczestnika z zakresu kultury - nieograniczony krąg odbiorców (dane te zostaną podane
do publicznej wiadomości);
2) w zakresie pozostałych danych osobowych - operatorzy pocztowi, banki, podmiot
świadczący dla administratora usługi informatyczne i usługi prawne.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar
Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z przeprowadzeniem
konkursu i wypłatą nagród, a także do upływu okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów
wynikającego z obowiązujących przepisów.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania,

usunięcia

lub ograniczenia

przetwarzania,

prawo do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane
podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5.
1. Uczestnik naboru wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych
dotyczących imienia i nazwiska, wizerunku oraz swej aktywności z zakresu kultury dla potrzeb
przeprowadzenia konkursu oraz w spotach i materiałach informacyjnych Organizatora (w
szczególności

na

ulotkach,

w

publikacjach,

stronach

internetowych,

mediach

społecznościowych).
2. Uczestnik naboru składając zgłoszenie do udziału w konkursie akceptuje postanowienia
niniejszego regulaminu.
3. W uzasadnionych wypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
do regulaminu, które zostaną opublikowane w miejscu publikacji regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy z wyłonionymi
rezydentami, zmiany terminów rezydencji lub odstąpienia od realizacji tych umóww
przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożlwiającej realizację rezydencji.

