
  

 

 

Regulamin 
RODZINNE REZYDENCJE ARTYSTYCZNE w ARTzonie 2021 

 
 Realizowane w ramach projektu WYJĄTKOWE HISTORIE POWSZECHNE. DOM KULTURY, 
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących  
z Funduszu Promocji Kultury, Gminy Miejskiej Kraków oraz Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

 Zapraszamy krakowskie rodziny do składania zgłoszeń w otwartym konkursie na RODZINNE 
REZYDENCJE ARTYSTYCZNE w ARTzonie. Wspólnie stworzymy dwa weekendowe wydarzenia, podczas 
których wybrane w ramach konkursu rodziny staną się gospodarzami DOMU KULTURY i przygotują, 
przy wsparciu finansowym i merytorycznym zespołu instytucji, specjalny program wydarzeń 
kulturalnych dla mieszkańców naszego miasta. Rodziny / Rezydenci, w przestrzeni ARTzony Ośrodka 
Kultury im. C. K. Norwida (os. Górali 4), staną się animatorami życia kulturalnego i opiekunami 
zaprojektowanych przez siebie działań kulturalnych. Wybór Rodzin / Rezydentów zostanie 
przeprowadzony na zasadzie otwartego konkursu. Wyboru Rezydentów dokona trzyosobowe jury, 
złożone z członków zespołu Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. Czas trwania naboru konkursowego: 
11 czerwca 2021 r.– 10 sierpnia 2021 r. Do konkursu mogą zgłaszać się także Zespoły Rodzinne 
(złożone z dwóch lub trzech zaprzyjaźnionych ze sobą rodzin). 

Organizator Rezydencji zapewnia: 

 przestrzeń do realizacji działań kreatywnych oraz spotkań ze społecznością lokalną w ramach 
zaproponowanego wydarzenia; 

 budżet na materiały potrzebne do realizacji wydarzenia kulturalnego z udziałem społeczności 
lokalnej miasta w wysokości do 4000 zł brutto (1 Rodzina lub Zespół Rodzinny / Rezydent); 

 wsparcie merytoryczne i organizacyjne Rodzin / Zespołów Rodzin / Rezydentów ze strony 
zespołu ARTzony Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. 

Od Rodzin / Zespołów Rodzin / Rezydentów oczekujemy: 

 przygotowania przy wsparciu zespołu ARTzony Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida  scenariusza 
weekendowego wydarzenia kulturalnego, adresowanego do mieszkańców Krakowa, 
uwzględniającego udział wszystkich grup wiekowych, w tym osób ze szczególnymi 
potrzebami;  

 aktywnego włączenia się w działania promujące wydarzenie m.in. poprzez wykorzystanie 
mediów społecznościowych; 

  opieki nad realizacją wydarzenia i pełnienia roli Honorowego Gospodarza przestrzeni 
ARTzony Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida (os. Górali 4, Kraków) w dniu jego realizacji;  

 uwzględnienia na wszystkich etapach realizacji wydarzenia wymogów sanitarnych zgodnie z 
wytycznymi GIS, MKDNiS oraz wewnętrznymi regulacjami Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. 
Regulaminy wraz z procedurami bezpieczeństwa na czas epidemii COVID-19 znajdują się na 
stronie http://okn.edu.pl/strona-glowna/regulaminy/. 

* Wybierzemy pomysły najciekawsze i najlepiej wpisujące się w misję i program Ośrodka 
Kultury im. C. K. Norwida oraz przestrzeni ARTzony.  

** Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania konkretnego terminu realizacji 
wybranych wydarzeń. 
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Regulamin zgłoszeń do programu RODZINNYCH REZYDENCJI ARTYSTYCZNYCH w ARTzonie / 2021 

1. Organizatorem programu jest Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie, os. Górali 5. 
2. Celem naboru jest wybór najciekawszych pomysłów na weekendowe wydarzenia kulturalno-

społeczne, adresowane do wszystkich grup wiekowych, realizowane pod opieką ich autorów 
we współpracy z Ośrodkiem Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie w 2021 roku (w okresie 
wrzesień – grudzień 2021 r. ). 

3. Możliwe są zgłoszenia pojedynczych rodzin oraz zespołów dwu i trzyrodzinnych.  
4. Termin nadsyłania zgłoszeń: od 11 czerwca 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r. 
5. Zgłoszenia na Formularzu Zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 1 (formularz dostępny 

na stronie www.artzona.okn.edu.pl w zakładce Aktualności – RODZINNE REZYDENCJE 
ARTYSTYCZNE w ARTzonie). 

6. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone: do 27 sierpnia 2021 r.  
7. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z niniejszym 
naborem.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego zamieszczania informacji o wybranych 
projektach oraz ich autorach w materiałach promocyjnych Organizatora, m.in.: na stronach 
internetowych, w mediach społecznościowych, w katalogach i innych publikacjach 
związanych z rozstrzygnięciem naboru oraz do publikowania na łamach prasy, prezentowania 
w radio i TV.   
 

Skład jury konkursowego wyłaniającego projekty do realizacji: 

Beata Waśko – Zastępca Dyrektora Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida ds. Programowych; 
menedżerka kultury, animatorka społeczno-kulturalna. 

Katarzyna Szczęśniak – menedżerka kultury, animatorka społeczno-kulturalna; Kierowniczka 
Pracowni Praktyk Edukacyjnych i Rozwojowych „Przestrzeń Inspiracji” w ARTzonie Ośrodka Kultury 
im. C. K. Norwida, laureatka programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
"Kultura w Sieci" w dziedzinie „zarządzanie kulturą i wspieranie kadr kultury" (2020). 

Magdalena Kotula - menedżerka kultury, animatorka społeczno-kulturalna; członkini zespołu 
Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, absolwentka programu 
Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury. 

Szczegółowych informacji nt. RODZINNYCH REZYDENCJI ARTYSTYCZNYCH W ARTzonie 2021 udziela: 

Małgorzata Hajto, koordynatorka projektu WYJĄTKOWE HISTORIE POWSZECHNE. DOM KULTURY, 
ARTzona Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 4, 31 - 959 Kraków, tel. 12 644 38 98, 
m.hajto@okn.edu.pl 
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