Curriculum Vitae
Dane osobowe:
Imię i nazwisko:

Michał Stonawski

Data Urodzenia:

4 lutego 1991

Miejsce zamieszkania:

Ul. Karmelicka 23/5a,
31-131, Kraków

Numer telefonu
(Komórka):

668-416-784

Adres e-mail:

mstonawski@gmail.com

Wykształcenie:
 Staż w dziale moderacji Interia.pl - 20 kwiecień/19 maj 2015
 Uniwersytet Jagielloński, kierunek: Kulturoznawstwo 2016
 Praktyka absolwencka - dziennikarz portalu - ADPoland Technologies Sp.z.o.o. luty/kwiecień 2012
 Staż w dziale marketingu czasopisma fantastyczno-kryminalnym „Qfant” – Wrzesień
2010
 II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Krakowie – 2007/2010

Doświadczenie zawodowe:
 Dni Fantastyki 2018 - organizator ds. programu
 Krakowski Festiwal na Falach - współorganizator, oficjalny partner (lubiegroze.pl),
koordynator bloku literackiego - 16-18 czerwca 2017
 Alrauna Sp. z o. o. - wiceprezes, Story Director - wrzesień 2016/obecnie
 Fundacja "Horyzont Zdarzeń" - Specjalista ds. marketingu - 1 sierpnia 2016/ Obecnie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla
realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Savoir Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy
ulicy Domaniewskiej 39A (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. z 2018 r poz. 1000]). Wyrażam
także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom oraz innym podmiotom związanym z procesami
rekrutacyjnymi. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania. Oświadczam, że jestem świadomy(-a) dobrowolności
udostępnienia moich danych osobowych i że zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich
poprawiania.

 Fundacja "Horyzont Zdarzeń" - Kadra obozowa, prowadzenie warsztatów
kreatywnego pisania - 25 lipiec 2016/1sierpnia 2016
 Konkurs i antologia "Jakie czasy taki diabeł" Organizator i redaktor antologii - 31
sierpnia 2016
 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Opiekun Ekspozycji - 13 kwietnia 2016 - 12
lipca 2016
 Prowadzący audycję "Misterium Grozy", Radio Internetowe Panteon - 4.06.2015/
Obecnie
 Moderator Interia.pl - 20 maj/1 lipiec 2015
 Prezes Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Literatury Grozy (współtwórca i
pomysłodawca Nagrody Polskiej Literatury Grozy im. Stefana Grabińskiego) kwiecień 2015/ sierpien 2016
 Wykład ekspercki na Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie,
zagadnienia literatury horroru - 18.01.2015
 Redaktor naczelny strony polskagroza.pl grudzień 2014/listopad 2016
 Content Designer Fanpage Alrauna Studio grudzień 2014/czerwiec 2015
 Quest Designer Alrauna Studio listopad 2014/czerwiec 2015
 Festiwal Falkon 2014 - Koordynator bloku horroru - 11.07-10.2014
 Współpracownik portal Dzikabanda.pl czerwiec 2014 - Obecnie
 W-ce prezes Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Literatury Grozy - luty
2014/kwiecień 2015
 Organizator, wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie, "Spotkanie
autorskie z okazji promocji antologii grozy pt. Toystories" - 12.04.14
 Organizator, wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie, "Spotkanie
autorskie z okazji premiery antologii grozy pt. "Księga Wampirów" - 03.03.14
 Współpomysłodawca i współorganizator Nagrody Polskiej Literatury Grozy im.
Stefana Grabińskiego 2013/nieokreślone
 Współpracownik Interia.pl na okoliczność wywiadu z Andrzejem Sapkowskim Październik 2013
 Wifipartner.pl – Współpracownik, prowadzący profil na Facebooku (Content
Designer) – Czerwiec 2013/Październik 2013
 Festiwal Krakon 2013 – Organizator, koordynator bloku tematycznego Horror
 Warsztaty literackie „Warsztaty Skryby”, Nowa Huta OK Norwid „ARTzona” –
prowadzący zajęcia – 2013/Styczeń 2014
 Portal internetowy Waszportal.pl – Współpracownik, redaktor – 2012/2013
 Radio internetowe RadioRP.fm – Redaktor – 2012/2013
 Fundacja Kultur Alternatywnych „R-Squad” – Członek zarządu – 2012/2013
 Festiwal kultur alternatywnych Krakon 2012 – Organizator, koordynator bloku
tematycznego Horror/Sensacja
 Portal Efantastyka.pl – redaktor, recenzent, newsman – 2012/2013
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla
realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Savoir Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy
ulicy Domaniewskiej 39A (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. z 2018 r poz. 1000]). Wyrażam
także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom oraz innym podmiotom związanym z procesami
rekrutacyjnymi. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania. Oświadczam, że jestem świadomy(-a) dobrowolności
udostępnienia moich danych osobowych i że zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich
poprawiania.

 Dwumiesięcznik Fantastyczno-kryminalny QFANT – Zastępca redaktora naczelnego,
szef zespołu PR, publicysta, recenzent książek, recenzent opowiadań nadsyłanych do
pisma – 2010/2012
 Portal Enklawanetwork.pl – Szef działu PR, recenzent książek, newsman,
publicysta – 2008/2010

Działalność dodatkowa:





Prezes Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Literatury Grozy
Książka publicystyczno-beletrystyczna "Mapa Cieni" - w procesie redakcyjnym.
Drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim „Horyzonty Wyobraźni 2010”
Liczne publikacje prozy z gatunku szeroko pojętej fantastyki i grozy w pismach,
antologiach i branżowych serwisach internetowych.

Umiejętności i kwalifikacje:








Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
Bardzo dobra znajomość programów Microsoft Word, Gimp
Lekkie pióro
Nadprzeciętna kreatywność i zapał do pracy
Umiejętność pracy w grupie, łatwość w nawiązywaniu kontaktów
Zdolności organizacyjne
Zdolności marketingowe z wskazaniem na socjal media

Hobby:
 Literatura, film, astronomia, żeglarstwo, pływanie, sztuki walki, podróżowanie,
gotowanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla
realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Savoir Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy
ulicy Domaniewskiej 39A (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. z 2018 r poz. 1000]). Wyrażam
także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom oraz innym podmiotom związanym z procesami
rekrutacyjnymi. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania. Oświadczam, że jestem świadomy(-a) dobrowolności
udostępnienia moich danych osobowych i że zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich
poprawiania.

