
 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Obiekty z listy światowego dziedzictwa UNESCO 

Polska-Norwegia” 

 

1.ORGANIZATOR: 

Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie 

ul. Wojska Polskiego 45, 38-400 Krosno 

tel.  13 47 439 41 

e-mail: gim3@mzszoi.eu 

 

2.CELE KONKURSU: 

Celem konkursu jest zapoznanie dzieci i młodzieży z obiektami podlegającymi szczególnej ochronie, z 

listy światowego dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii; promowanie zabytków kultury i przyrody 

naszego kraju, uwrażliwienie na ich piękno i wartości; pobudzanie i rozwijanie uzdolnień 

plastycznych, inspirowanie do pracy twórczej. 

 

3.TEMAT KONKURSU: 

„Obiekty z listy światowego dziedzictwa UNESCO Polska-Norwegia” 

Prace plastyczne powinny przedstawiać wybrany obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa 
kulturalnego UNESCO (lista obiektów znajduje się na końcu regulaminu). 
 
4.KATEGORIE I ZASADY UCZESTNICTWA: 
 
Prace zostaną ocenione w 3 kategoriach wiekowych: 

• Szkoła podstawowa klasy I-III 

• Szkoła podstawowa klasy IV-VI 

• Gimnazjum 
 
5.TECHNIKA I FORMAT PRAC: 
 
-Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, collage, witraż oraz techniki mieszane; dopuszczalne     
są również formy przestrzenne. 
-Format prac: min. A3, prace przestrzenne – wielkość nieokreślona. 
 



 
Każdy uczestnik może dostarczyć  1 pracę plastyczną nawiązującą do tematu konkursu, wykonaną 
indywidualnie i samodzielnie, nie dopuszcza się prac zbiorowych. 
 
Praca powinna być opisana drukowanymi literami i zawierać następujące dane: 
- imię i nazwisko autora, 
- tytuł pracy 
- nazwa i adres szkoły, 
- wiek, 
- imię i nazwisko opiekuna artystycznego. 
 
6.KRYTERIA OCENY PRAC 
 
Prace konkursowe oceni komisja powołana przez Organizatora. 
 
Kryteria oceny prac konkursowych: 
 
- zgodność z tematem, 
- oryginalność i pomysłowość interpretacji tematu, 
- estetyka wykonania pracy,  
- technika wykonania pracy. 
 
7.TERMINARZ KONKURSU 
 
-Prace konkursowe będą przyjmowane do dnia 9 czerwca 2014 roku. Prace zgłoszone po tym 
terminie nie będą brane pod uwagę. 
-Informacja o zwycięzcach i terminie wręczenia nagród, zostanie umieszczona na stronie 
internetowej Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie, do końca czerwca 
2014 roku. 
 
8.UWAGI KOŃCOWE 
 
-Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora. 
 
- Przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów. 
 
- Dostarczenie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik jest jej autorem, akceptacją 
regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z 
organizacją konkursu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lista UNESCO – Polska  
 
 
Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO jest rejestrem najcenniejszych 
obiektów na świecie. Została utworzona w 1978 roku, aby chronić światową spuściznę kulturalną i 
naturalną. Na pierwszą listę dziedzictwa UNESCO zostały wpisane dwa obiekty z Polski: Kraków i 
Wieliczka. Dziś znajduje się na niej czternaście unikatowych miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć. 
 

1) Stare Miasto w Krakowie (1978) 
2) Kopalnia soli w Wieliczce (1978) 
3) Auschwitz- Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady w okupowanej 

Polsce. (1979) 
4) Puszcza Białowieska (1979/1992) 
5) Stare Miasto w Warszawie (1980) 
6) Stare Miasto w Zamościu (1992) 
7) Średniowieczny zespół miejski Torunia (1997) 
8) Zamek krzyżacki w Malborku (1997) 
9) Kalwaria Zebrzydowska (1999) 
10) Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy (2001) 
11) Drewniane kościoły południowej Małopolski (2003) 
12) Park Mużakowski (2004) 
13) Hala Stulecia we Wrocławiu (2006) 
14) Kopalnia soli w Bochni (2013) 

 
Więcej informacji o obiektach UNESCO w Polsce na stronie internetowej: 
http://www.poland.gov.pl/Lista,UNESCO,w,Polsce,7519.html 
 
 
Lista UNESCO – Norwegia  
 

1) Bryggen – szereg zabytkowych budynków w Bergen (1979) 
2) Urnes stavkirke – kościół klepkowy w Urnes (1979) 
3) Miasto Røros (1980, 2010) 
4) Rysunki naskalne z Alty (1985) 
5) Vegaøyan – archipelag Vega (2004) 
6) Południk Struvego – wpis transgraniczny wraz z Białorusią, Estonią, Finlandią, Litwą, Łotwą, 

Mołdawią, Rosją, Szwecją i Ukrainą (2005) 
7) Fiordy zachodniej Norwegii – Geirangerfjord i Nærøyfjord (2005) 


