REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W WARSZTATACH PISARSKICH
organizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie w ramach
projektu Spotkania pod znakiem Pegaza dofinansowanego ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego – Program Promocja literatury i czytelnictwa – priorytet:
Promocja czytelnictwa.
1. Nabór na warsztaty rozpocznie się 15 czerwca 2016 r. i trwać będzie do 31 lipca 2016 r.
2. Uczestnikami naboru mogą być pełnoletnie osoby piszące i zainteresowane
twórczością literacką.
3. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą
e-mailową na adres warsztaty@wimbp.rzeszow.pl. Zgłoszenia przyjmowane są
wyłącznie poprzez formularz Karta zgłoszenia na warsztaty pisarskie, stanowiący
załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Zgłoszenie powinno zawierać:
– dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mailowy, nr telefonu;
– krótką informację o rodzaju uprawianej twórczości i dotychczasowych
osiągnięciach;
– próbkę twórczości własnej: proza, 4-5 stron (maksymalnie do 9 000 znaków), plik
w formacie pdf lub skan tekstu;
– wskazanie warsztatów, w których uczestnik naboru chciałby uczestniczyć;
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
organizatora warsztatów na potrzeby przeprowadzanego naboru, w tym
opublikowanie imienia i nazwiska na stronie internetowej organizatora warsztatów
www.wimbp.rzeszow.pl.
Wszystkie informacje należy wysłać w jednym wspólnym pliku.
5. Zgłoszenia nie spełniające wszystkich wymogów niniejszego regulaminu, w tym
niekompletne, nie będą rozpatrywane.
6. Czynności kwalifikowania osób do uczestnictwa w warsztatach wykonywać będzie
komisja, składająca się z pracowników naukowych Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Rzeszowskiego, autorów tekstów literackich i popularnonaukowych
oraz przedstawicieli organizatora warsztatów. Będzie ona sprawowała nadzór nad
prawidłowym przebiegiem naboru oraz dokona oceny merytorycznej nadesłanych
tekstów, będących podstawą rekrutacji.
7. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 22 sierpnia 2016 r. na stronie internetowej
organizatora warsztatów www.wimbp.rzeszow.pl. Uczestnicy naboru zakwalifikowani
do udziału w warsztatach zostaną o tym powiadomieni pocztą elektroniczną.
8. Warsztaty pisarskie odbędą się od 17 do 21 października 2016 r., w godzinach od 9.00
do 15.00.
9. Warsztaty poprowadzą:
– 17 października (poniedziałek) – Inga Iwasiów,

– 18 października (wtorek) – Wit Szostak,
– 19 października (środa) – Jan Wolski, redagowanie tekstu i procesy wydawnicze,
– 20 października (czwartek) – Łukasz Orbitowski,
– 21 października (piątek) – Michał Olszewski.
10. Uczestnicy naboru mogą zgłosić akces uczestnictwa w całym cyklu (5 spotkań) lub
w wybranych warsztatach.
11. Grupa warsztatowa nie może liczyć więcej niż 15 osób.
12. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Rzeczywisty koszt udziału w warsztatach
pokrywa organizator (z wyłączeniem kosztów podróży, wyżywienia i noclegów
uczestników).
13. Przystępując do naboru i akceptując niniejszy Regulamin uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych. Administratorem tak
zebranych danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Rzeszowie, ul. Sokoła 13. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu
przeprowadzenia naboru, a w wyniku zakwalifikowania uczestnika – jego udziału
w warsztatach. Mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu
ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach realizacji projektu.
Uczestnikom naboru przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie.
14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie lub w razie wątpliwości
wynikłych przy jego stosowaniu ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, organizatora warsztatów.

