
 
CASTLES & REGIONS 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH 
 
 
W związku z przypadającą w 2021 roku 30 rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej 
serdecznie zapraszamy uczniów Państwa szkoły do udziału w międzynarodowym, 
multimedialnym konkursie zatytułowanym „Castles&Regions”.  
 
Celem konkursu jest szerzenie wiedzy i podkreślanie wspólnych kontekstów 
historycznych narodów, regionów i krajów leżących nad Dunajem i Wisłą. Ważnym 
aspektem konkursu jest zaangażowanie młodzieży w inicjatywy realizowane na 
płaszczyźnie międzynarodowej, łączącej kraje Grupy Wyszehradzkiej i regiony 
sąsiadujące.  
 
Konkurs „Castles&Regions” został ogłoszony w ramach międzynarodowego projektu 
„Castles&Regions” realizowanego przy wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego. 
Strona projektu: www.castlesregions.eu 
 
Realizatorzy projektu „Castles&Regions”/koordynatorzy konkursu: 
 

 Węgry: Węgierskie Muzeum Narodowe w Budapeszcie (www.mnm.hu) 

Węgierskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionalnego i Osadniczego 

(http://www.mttsz.eu) 

 Polska: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu  

(www.zamek-sandomierz.pl)  

 Serbia: Twierdza w Golubacu  

(www.tvrdjavagolubackigrad.rs/eng)  

 Słowacja: Północny Fort Twierdzy Komàrno 

(https://pevnost.komarno.eu/en/pro-castello-comaromiensi-n-o/)  

 

 
 
Regulamin konkursu: 
 
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół średnich.  
 
Uczestnicy konkursu biorą w nim udział indywidualnie. Każdy uczeń może złożyć jeden 
lub maksymalnie 3 wnioski konkursowe.  
 
Termin zgłoszeń – 30 września (czwartek) 2021 r. (do północy). Każdy uczestnik 
otrzyma powiadomienie e-mail o prawidłowym złożeniu wniosku konkursowego.  
 
Pytania dotyczące konkursu można przesyłać na adres castles&regions@zamek-
sandomierz.pl  do 25 września 2021 r. 
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Wymagania dotyczące wniosku: 
 

A. Zasięg geograficzny: 
 

Wnioski muszą dotyczyć co najmniej jednego z poniższych zamków i związanego z nimi 
historycznego i/lub aktualnego regionu (kraju, województwa, powiatu, regionu): 

 na Węgrzech: Zamek Esztergom, Zamek króla Macieja Wyszehradzkiego (wraz z 
Cytadelą, Wieżą Salomona),  

 w Polsce: Zamek Królewski w Sandomierzu,  
 w Serbii: Twierdza Golubac,  
 na Słowacji: Twierdza Komárom  

 
Istotą jest przedstawienie historycznego lub regionalnego znaczenia wybranego 
zamku/zamków i jego/ich związków z zamkami w Polsce, Węgrzech, Serbii i Słowacji. 
 
 

B. Obowiązkowe elementy treści: 
 

 połączenie wybranego, konkretnego tematu wniosku z krajami Grupy 
Wyszehradzkiej (V4) i Serbią (V4+). 

 wniosek musi zawierać część dotyczącą współpracy krajów Grupy 
Wyszehradzkiej (V4) lub rozszerzenia współpracy na Serbię (V4+).  

 
C. Wniosek można złożyć w jednym z poniższych tematów: 

 
Temat 1: OBROŃCY EUROPY 

a. Prezentacja wydarzenia historycznego dotyczącego jednego z zamków, 
związanego z walkami o wolność narodów Europy Środkowo-Wschodniej oraz 
ochroną i zachowaniem europejskiej tożsamości kulturowej. 

b. Przedstawienie wydarzenia lub procesu historycznego, postaci historycznej, 
działań określonej grupy osób, które były bezpośrednio związane z co najmniej 
dwoma wymienionymi zamkami lub krajem/regionem, w którym znajduje się 
wymieniony zamek. 

 
Temat 2: ZAMEK I JEGO REGION 

Przedstawienie geograficzno-historycznej charakterystyki regionu związanego z 
wybranym zamkiem oraz regionalnej roli gospodarczej i atrakcyjności 
turystycznej wybranego zamku. 

 
 
APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ TEKST W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM! 
 
Praca konkursowa może mieć  formę: 

 filmu wideo do 5 minut (full HD) 
 prezentacji slajdów z obrazami i tekstem – max. 18 slajdów (Powerpoint lub 

Prezi) 
Konkurs ma II etapowy charakter – krajowy i międzynarodowy. Na etapie krajowym 
nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace konkursowe. Nagrodzone prace zostaną 
opublikowane na stronie internetowej projektu. 



 
Warunkiem oceny wniosku jest spełnienie kryteriów określonych powyżej (formalnych i 
merytorycznych wniosku). 
 
 
Ocena kluczowych aspektów treści: 

 merytoryczność przedstawienia wybranego tematu, 
 forma wzbudzająca zainteresowanie; 
 nawiązanie do historycznych relacji i kolaboracji; 
 jakość wykonania pracy konkursowej. 
 Spełnienie wszystkich wymogów formalnych i merytorycznych. 

 
 
 
Termin składania wniosków: 30 września 2021 r., godz. 24:00 
 
Wniosek należy złożyć w formie online za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. 
Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod linkiem: 
https://forms.gle/oeYkY6n4pq1cCHfJ8  
 
 
W imieniu partnerów projektu Castles & Regions: 
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu   
 
Kontakt:  castles&regions@zamek-sandomierz.pl, tel. 698 637 318 lub 698 639 312 
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