Regulamin
II Międzynarodowego Konkursu Historycznego
"Śląskie Zamki i Pałace”

I. Organizator:

Zespół Pałacowy Jedlinka w Jedlinie-Zdroju ul. Zamkowa 8
II. Patronat:

- Bohumil Mazanek - Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach
- dr Helmut Schöps- Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu
- Jerzy Kronhold- Konsul Gener alny Rrzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie
- Prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego
- Doc. PhDr. Rudolf Zacek CSc. – JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu w Opawie
- Prof. PhDr. Zdenek Jirasek CSc. – Dziekan Wydziału Filozoficzno Przyrodniczego
Uniwersytetu Śląskiego w Opawie
- Prof. dr. hab. Ryszard Kaczmarek – Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
- Guenter Boehm – Genealog, Przedstawiciel rodu przedwojennych właścicieli
Pałacu
Jedlinka – New York, USA
- Mgr Barbar a Nowak – Obelinda Kierownik delegatury w Wałbrzychu
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
- Leszek Orpel Burmistrz Miasta Jedlina – Zdrój

III. Etapy konkursu:

I - pisemny (eliminacyjny)

dotyczy sporządzenia pisemnej pracy dotyczącej

wybranego zamku b ądź p ał acu znajdującego się w historycznych granicach Śląska.
Termin wysłania pr acy do 30.05.2008 ( obowiązuje d at a stempla pocztowego)
II - ustny (finał) odbędzie się na Sali Balowej w Pałacu Jedlinka dla 25 autorów
najlepszych opracowań nadesłanych w et apie I. Etap ten odbędzie się w dniach
18-19 września 2008 roku.
IV. Eliminacje

Eliminacje

odbęd ą się w formie pisemnej poprzez nadesłanie na adres

organizatora

pracy konkursowej dotyczącej monografii wybranego

przez

uczestnika zamku b ądź pał acu śląskiego uwzględniającej jego historię, wybitne
osobistości

z

nim

związane,

architekturę,

otoczenie

oraz

właścicieli

w

historycznych granicach Śląska (max.16 stron autorskiego tekstu, mile widziane
zał ączniki w postaci zdjęć, CD z prezentacją mulitmedialną). Do pr acy należy
doł ączyć formularz zgłoszeniowy (zał ącznik nr 1). Prowadzący nauczyciel historii
w momencie zakwalifikowania się uczestnika do finału zostanie również
zaproszony na tę uroczystość przy pokryciu kosztów przez organizatora.
Nadesłane prace oceni trzy osobowa Komisja której przewodniczącym będzie
dr Dariusz Woźnicki z Uniwersytetu Opolskiego.
Do zad ań Komisji Konkursowej I et apu 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 10
czerwca 2008.

V. Etap finałowy

Etap II (finałowy) odbędzie się w formie ustnej dotyczył będzie podst awowych
zag adnień z zakresu wiedzy o Śląskich Zamkach i Pałacach. Komisja finałowa
będzie skład ał a się z pięciu Członków. W skład Komisji wejdą naukowcy z Polski,
Czech i Niemiec.
Do zad ań Komisji należy wyłonienie laureatów oraz ustalenie ich kolejności,

ogłoszenie wyników konkursu i zamieszczenie ich na stronie internetowej
i sporządzenie protokołu z prac Komisji.
Kontakt z organizatorem e-mail: dariusz.woznicki@landl.com.pl

Prace należy nadsyłać na adres : L&L spółka jawna 43-600 Jaworzno
ul. Szczakowska 35 z dopiskiem „Konkurs”

Informacje na temat konkursu na stronie: www.jedlinka.pl
Dla wszystkich uczestników Finału przewidziane są nagrody.
I nagroda – 7 dniowa wycieczka dla 2 osób Bawaria Kraina Baśniowych Zamków
Zestaw Komputerowy do pracowni historycznej dla szkoły zwycięzcy
konkursu
dr Dariusz Woźnicki
Dyrektor Zespołu Pałacowo-Parkowego
JEDLINKA

Zespół Pałacowo-Parkowy Jedlinka
58-330 Jedlina Zdrój, ul. Zamkowa 8
tel./fax: 074-845-40-07
www.jedlinka.pl

Konkurs wspierają

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dane dotyczące uczestnika:
Imię i Nazwisko:
Klasa:
Adres dla doręczeń:

Tytuł pracy:

Dane dotyczące szkoły uczestnika konkursu:
Pełna nazwa szkoły:
Adres:
Nauczyciel prowadzący (opiekun):
Numer telefonu:
Pieczęć nagłówkowa szkoły:
e- mail szkoły:

Uwaga:
- W przypadku zakwalifikowania się uczestnika do Finału, który odbędzie się w
dniach 18-19 wrzesień 2008 roku w Pałacu Jedlinka, uczeń przyjeżdża wraz z
opiekunem, koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywa organizator.
- W przypadku zakwalifikowania się uczestnika do Finału org anizator ma prawo
podania d anych osobowych uczestników i opiekunów dla potrzeb niezbędnych do
re alizacji przebiegu Konkursu

zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o

Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)

Podpis rodzica bądź opiekuna pr awnego ………………………………………….
Podpis nauczyciela prowadzącego (opiekuna) …………………………………….

