
 
REGULAMIN II EDYCJI  

 
  KONKURSU PLASTYCZNO-HISTORYCZNEGO 
„NAJPIĘKNIEJSZE ZAMKI, PAŁACE, DWORKI  

AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ” 
 
 

 

organizowanego pod honorowym patronatem  
Senatora RP Pana Wiesława Kiliana,  

Poseł na Sejm RP Pani Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej,  
Poseł na Sejm RP Pani Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej,   

Przewodniczącej Rady Miasta Wałbrzycha Pani Marii Romańskiej 

 
ORGANIZATORZY 

 

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu,  
 Pałac Struga, Zamek Książ w Wałbrzychu sp. z o.o., Muzeum w Wałbrzychu 

 
WPROWADZENIE 

 

W tym roku po raz drugi Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu, 
Pałac Struga, Zamek Książ w Wałbrzychu sp. z o.o. i Muzeum w Wałbrzychu mają zasz-
czyt zaprosić szkoły podstawowe i gimnazja Aglomeracji Wałbrzyskiej do udziału w kon-
kursie plastyczno-historycznym, którego celem przewodnim jest uwrażliwienie młodych 
mieszkańców na piękno obiektów zabytkowych oraz dostrzeganie na co dzień ich niezwy-
kłych detali. Pragniemy, aby nasz konkurs ukazał młodemu pokoleniu wartości histo-
ryczne ich miejsca pochodzenia oraz piękna swojego regionu i miejscowości.  
 

CELE KONKURSU 
 

 rozwijanie wiedzy o kulturze regionu i jego związkach z kulturą narodową 
 promocja utalentowanej młodzieży, wrażliwej estetycznie i twórczo aktywnej 
 inspirowanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności plastycznych 
 rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla dorobku kultury 

 
Konkurs podzielony jest na 2 części: plastyczną i historyczną. 

 

Część plastyczna przewiduje wykonanie przez uczestników konkursu prac związanych 
z architekturą niżej wymienionych obiektów, zgodnie z zasadami określonymi w regula-
minie. W porozumieniu z organizatorami można wykonać prace plastyczne prezentujące 
inne obiekty podobnego typu, położone na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej w pobliżu 
placówki szkolnej biorącej udział w konkursie. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane 
na wystawie w Pałacu Struga, Zamku Książ, Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 
w Wałbrzychu oraz Muzeum w Wałbrzychu. 

 

Część historyczna przewiduje przeprowadzenie testu z zakresu historii niżej wymie-
nionych zabytków architektonicznych znajdujących się na terenie Aglomeracji Wałbrzys-
kiej. W teście biorą udział przygotowani wcześniej przez opiekunów szkolnych uczniowie 
klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniowie klas I, II i III gimnazjum. 

 

Zamek Książ, Pałac Struga, Pałac Albertich, Pałac Czetryców, Pałac Mutiusów,  
Pałac Jedlinka, Pałac Stlifriedów, Pałac Tielschów, Willa Tielschów,  

Zamek Cisy, Zamek Nowy Dwór, Zamek Grodno, Zamek w Ratnie Dolnym 
 



 
 

ZASADY UCZESTNICTWA 
 

Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, collage, grafika warsztatowa, batik. 
Każdy uczestnik konkursu plastycznego może wykonać jedną pracę w formacie A3 
(297 mm x 420 mm). Na odwrocie pracy należy umocować w trwały sposób kartę zgłosze-
niową. Prac prosimy nie zwijać w rulon, nie oprawiać, nie zginać. 
 

Warunkiem udziału w części historycznej jest przesłanie przez opiekuna szkolnego 
zgłoszenia zawierającego dane szkoły (nazwa, adres i numer placówki) oraz listy uczest-
ników (imię, nazwisko, wiek uczestnika). 
 

 
CZAS TRWANIA KONKURSU - TERMINY 

 
Prace plastyczne z wypełnionymi kartami zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub 

pocztą do sekretariatu szkoły do dnia 26 marca 2015 r. (data stempla pocztowego). 
 

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego na stronach internetowych Zespołu Szkół 
z Oddziałami Integracyjnymi (www.zsi.edu.pl) nastąpi w terminie do 10 kwietnia 2015 r. 
 

Termin przesyłania zgłoszeń do udziału w części historycznej: 12 marca 2015 r.  
 

W dniu 16 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00 w Pałacu Struga zostanie przeprowadzony 
test z zakresu wiedzy historycznej, a po jego rozstrzygnięciu odbędzie się uroczyste pod-
sumowanie całego konkursu połączone z wernisażem wystawy plastycznej oraz wręcze-
niem nagród i wyróżnień laureatom obu części konkursu. 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

Organizator zastrzega sobie prawo wykonania dokumentacji w formie biuletynów, 
katalogów oraz publikacji nadesłanych prac w mediach telewizyjnych, internetowych, 
prasowych i innych bez uiszczania autorom honorariów. 

 
Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane. 

Pozostałe prace można odebrać po zakończeniu wystaw. 
 
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac. 

 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 
 
Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 
Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: zamki.dworki.palace@gmail.com. 



 

II EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNO-HISTORYCZNEGO 
„Najpiękniejsze zamki, pałace, dworki Aglomeracji Wałbrzyskiej” 

CZĘŚĆ PLASTYCZNA 

Imię i nazwisko uczestnika:  

Wiek uczestnika:  Klasa:  

Prezentowany obiekt:  

Nazwa i adres szkoły:  

Adres e-mail szkoły:  

 
 

 
 
 
 

 

Imię i nazwisko nauczyciela / Podpis Pieczęć szkoły 

 
 
 
 

 

II EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNO-HISTORYCZNEGO 
„Najpiękniejsze zamki, pałace, dworki Aglomeracji Wałbrzyskiej” 

CZĘŚĆ HISTORYCZNA 

Lp. Imię i nazwisko uczestnika Wiek Klasa 

1.    

2.    

3.    

Nazwa i adres szkoły:  

Adres e-mail szkoły:  

 
 
 
 
 

 

Imię i nazwisko nauczyciela / Podpis Pieczęć szkoły 
 


