
Regulamin Programu „Goście Radziwiłłów” 
 

I. Postanowienia ogólne 
 
1. Celem naboru jest wyłonienie 10 osób, aktywnych w dziedzinie literatury,  które w roku 2020 będą 
mogły pracować nad autorskimi utworami literackimi w czasie sześciotygodniowego pobytu w Pałacu 
Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie – Domu Pracy Twórczej. 
2. Pobyt rozpocznie się 1 sierpnia, a zakończy 11 września 2020 z wyłączeniem dnia 22 sierpnia 2020 
w którym uczestnicy Programu zobowiązani będą do opuszczenia obiektu. 
3. Rezultatem pobytu każdego uczestnika Programu będzie utwór literacki lub zbiór utworów 
literackich o objętości nie mniejszej niż 50 stron zapisu formatu A4. W przypadku utworów poetyckich 
objętość powinna być nie mniejsza niż 30 stron. 
4. Utwór lub zbiór utworów literackich zostaną ukończone nie później niż 31 grudnia 2020. 
5. Utwór lub zbiór utworów będą mieścić się w zakresie fikcji literackiej, wśród nich przewiduje się 
powstanie: powieści, opowiadań, esejów, felietonów, sztuk teatralnych, zbiorów poezji, utworów 
adresowanych do dzieci i młodzieży.  
6. Utwór literacki lub zbiór utworów literackich zostaną przesłane do Departamentu Kultury UMWW 
nie później niż 30 stycznia 2021 r. i będą mogły zostać wykorzystane jako materiały promocyjne 
Województwa Wielkopolskiego w ramach portalu Kulturaupodstaw.pl 
7. Zasady współpracy pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a uczestnikiem Programu regulować 
będzie umowa. 
8. Pomiędzy Województwem Wielkopolskim a uczestnikiem Programu nie będą miały miejsca żadne 
przepływy finansowe. Rozliczenie kosztów uczestnictwa w Programie nastąpi pomiędzy 
Województwem Wielkopolskim, a Pałacem Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie – Domem 
Pracy Twórczej. 
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Programu 
 
1. Na realizację Programu „Goście Radziwiłłów” Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznacza 
kwotę 88.150,00 zł brutto. 
2. Koszt pobytu jednego uczestnika Programu, obejmujący noclegi i wyżywienie składające się 
codziennie ze śniadania, obiadokolacji oraz bufetu kawowego wynosi 8.815,00 zł brutto. 
 
III. Zasady udziału w naborze do Programu  
 
1. Do udziału w Programie uprawnione są osoby, które posiadają w swoim dorobku minimum jedną 
wydaną i zrecenzowaną książkę. 
2. Do udziału w Programie uprawnione są osoby związane z Wielkopolską poprzez miejsce urodzenia, 
zamieszkania lub elementy świata przedstawionego w twórczości.  
3. Książka, o której mowa w ust. 1 nie może mieć charakteru naukowego. Uwzględniane będą 
wyłącznie pozycje z zakresu szeroko pojętej fikcji literackiej, wśród nich: powieść, opowiadanie, esej, 
felieton, sztuka teatralna, poezja, literatura dziecięca i młodzieżowa. 
 
 
IV. Warunki udziału w naborze 
 
1. Osoby chcące uczestniczyć w naborze do Programu, winny przesłać zgłoszenie, przygotowane 
według wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 
2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust.1 powinien zostać dołączony egzemplarz książki lub jej wersja 
elektroniczna w formie pliku pdf, przesłanego na adres: goscie.radziwillow@umww.pl. 
 
 



V. Termin i miejsce składania zgłoszeń 
 
1. Zgłoszenia należy składać na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
Departament Kultury 
al. Niepodległości 34, 
61-714 Poznań  
 
2. Ostateczny termin składania zgłoszeń wraz z egzemplarzem książki lub jej wersją elektroniczną 
upływa z dniem 29 maja 2020 roku o godzinie 12.00. O spełnieniu warunku terminowego złożenia 
zgłoszenia decyduje data wpływu do Departamentu Kultury. 
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru uczestników programu 
 
1.Rozstrzygnięcie naboru przewiduje się w terminie do 29 czerwca 2020 r.  
2. Przy rozpatrywaniu zgłoszeń brane będą pod uwagę: 
 
a)  walory literackie książek, o których mowa w punkcie III, 
W ramach tego kryterium będzie można uzyskać od 1 do 5 punktów  
 
b)  opis utworu, mającego powstać w ramach Programu „Goście Radziwiłłów” 
W ramach tego kryterium będzie można uzyskać od 1 do 5 punktów  
 
c) perspektywy wykorzystania utworu lub zbioru utworów, o których mowa w punkcie I w ramach 
portalu Kulturaupodstaw.pl 
W ramach tego kryterium będzie można uzyskać od 1 do 5 punktów  
 
3. Złożone zgłoszenia będą opiniowane przez Dyrektora Departamentu Kultury przy udziale 
przedstawicieli: Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, środowiska wielkopolskich bibliotekarzy, 
środowiska literaturoznawców. 
 
4. Decyzję o przyznaniu środków w ramach Programu podejmuje Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego. 
 
 
 
 


