
 

 

 

 

 

 

Regulamin 7. Międzynarodowego Konkursu Historycznego „Śląskie Zamki i Pałace” 

I. Organizator: LANDL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Szczakowska 35 ; 43-600 Jaworzno 

Zespół Pałacowy-Hotelowy Jedlinka w Jedlinie – Zdroju, ul. Zamkowa 8. 

II. Etapy Konkursu: 

1. Pisemny (eliminacyjny) dotyczy sporządzenia pisemnej pracy na temat wybranego zamku bądź 

pałacu znajdującego się w historycznych granicach Śląska. Termin wysyłania prac do 08.05.2017 r. 

(obowiązuje data stempla pocztowego), Spośród nadesłanych prac komisja wyłoni 20 laureatów 

najciekawszych opracowań i ogłosi ich listę do 15.05.2017 r. 

2. Ustny/testowy (finał) odbędzie się na Sali Balowej w Pałacu Jedlinka dla 20 autorów najlepszych 

opracowań nadesłanych w etapie I. Etap ten odbędzie się w dniach 8 - 9 czerwca 2017r. 

III. Eliminacje 

Eliminacje odbędą się w formie pisemnej poprzez nadesłanie na adres organizatora pracy 

konkursowej dotyczącej monografii wybranego przez uczestnika zamku bądź pałacu śląskiego 

uwzględniając jego historię, wybitne osobistości z nim związane, architekturę, otoczenie oraz 

właścicieli w historycznych granicach Śląska (max 16 stron autorskiego tekstu, mile widziane 

załączniki w postaci zdjęć, lub CD z prezentacją multimedialną). Do pracy należy dołączyć 

formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1). 

Prowadzący nauczyciel historii/opiekun/ w momencie zakwalifikowania się uczestnika do finału 

również zostanie zaproszony do Pałacu Jedlinka na etap finałowy na koszt organizatora. Nadesłane 

prace oceni komisja, której przewodniczącym będzie dr Dariusz Woźnicki dyrektor Zespołu 

Pałacowo –Hotelowego. 

Komisja konkursowa I etapu: 

-dr Dariusz Woźnicki, 

-dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, 

-Arkadiusz Dudek. 

Do zadań Komisji Konkursowej I etapu należy: kwalifikacja uczestników konkursu do finału, 

ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do etapu II (finałowego) konkursu i pisemne 

powiadomienie o tym zainteresowanych oraz nauczycieli prowadzących szkół w terminie do 15 

maja 2017 r. poprzez publikację na stronie internetowej pałacu: www.jedlinka.pl. 

IV. Etap finałowy 

Etap II (finałowy) odbędzie się w formie ustnej/testowej, a dotyczył będzie podstawowych 

zagadnień z zakresu wiedzy o Śląskich Zamkach i Pałacach. Komisja finałowa będzie się składała z 

pięciu członków. Do zadań komisji należy wyłonienie laureatów oraz ustalenie ich 

kolejności, ogłoszenie wyników konkursu i zamieszczenie ich na stronie internetowej oraz 

sporządzenie protokołu z prac Komisji. 

V. Nagrody w konkursie 

I miejsce – tygodniowy pobyt w hotelu Jedlinka dla 2 osób  z wyżywieniem oraz atrakcjami, a dla 

szkoły sprzęt elektroniczny,  

II i III miejsce – weekendowy pobyt w hotelu Jedlinka dla 2 osób z wyżywieniem oraz atrakcjami. 

Wszystkie nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną. 

VI. Zwycięzca poprzednich edycji konkursu, nie może ponownie brać udziału w konkursie. 

Prace należy nadsyłać na adres: 

LANDL Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Szczakowska 35 

43-600 Jaworzno 

z dopiskiem „Konkurs” 

ORGANIZATOR: 

www.jedlinka.pl

