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IDEA SZKOŁY LETNIEJ PKN ICOMOS 
Polski Komitet Narodowy ICOMOS zainaugurował w 2015 roku cykliczne spotkania specjalistów 
zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego. Cykl odbywa się pod nazwą Szkoła Letnia PKN 
ICOMOS. Celem spotkań jest przedstawienie szczególnie młodym konserwatorom zabytków i 
innym osobom zajmującym się ochroną dziedzictwa aktualnej problematyki ochrony zabytków, 
wymiana doświadczeń i poznanie najważniejszych działań konserwatorskich prezentowanych w 
różnych miejscach Polski, w których dzieją się rzeczy ważne dla dziedzictwa.   
 
DOTYCHCZASOWE SZKOŁY LETNIE 
Tegoroczna Szkoła Letnia jest siódmą z kolei. Poprzednie edycje odbyły się w 2015 r. w 
Szczecinie, w 2016 r. w Gdyni, w 2017 r. w Przemyślu i Krasiczynie oraz w Toruniu, w 2018 r. w 
Ciechanowcu i w 2019 r. w Bydgoszczy. W 2020 r. Szkoła Letnia nie odbyła się ze względu na 
pandemię. Relacje z poprzednich edycji dostępne są na stronie internetowej PKN ICOMOS.  
 
UCZESTNICY SZKOŁY LETNIEJ 
Szkoła Letnia jest spotkaniem specjalistów różnych profesji zajmujących się ochroną dziedzictwa, 
to znaczy skierowana jest do osób mających podstawową wiedzę i pewne doświadczenie. 
Propozycja adresowana jest nie tylko do członków PKN ICOMOS, ale także do innych osób 
aktywnie działających w obszarze ochrony i konserwacji zabytków, które chcą wzbogacić swoje 
doświadczenia i poznać na miejscu najnowsze dokonania konserwatorskie. Mile widziani są 
szczególnie ludzie młodzi, dla których będzie to okazja do nabycia nowej wiedzy i doświadczeń, 
które wykorzystają w swojej pracy przy zabytkach. Sprzyjać temu będzie możliwość aktywnego 
udziału wszystkich uczestników oraz omawiania i dyskutowania na bieżąco przedstawianych 
problemów.  
Prezentacje i wykłady w części teoretycznej przedstawią specjaliści z Muzeum Zamkowego w 
Malborku oraz z PKN ICOMOS i z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.  
 
ZASADY UCZESTNICTWA 
Liczba uczestników Szkoły Letniej jest limitowana ze względu na konieczność zachowania 
mobilności grupy. W związku z tym organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania kwalifikacji 
uczestników na podstawie przesłanej karty zgłoszeniowej i załącznika.  
Udział w Szkole Letniej jest bezpłatny, ale zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są dojechać do 
Malborka we własnym zakresie. Uczestnicy ponoszą także koszty noclegów i wyżywienia. 
Organizatorzy zapewnią transport do miast odwiedzanych w trzecim dniu Szkoły Letniej.  
 
WSTĘPNY PROGRAM 
18 sierpnia 2021 r. wykłady i prezentacja zamku w Malborku – część 1 
19 sierpnia 2021 r. wykłady i prezentacja zamku w Malborku – część 2 
20 sierpnia 2021 r. prezentacja zagadnień konserwatorskich na zamkach w Sztumie i Kwidzynie 
Wykłady będą się odbywać w Centrum Konferencyjnym KARWAN na zamku w Malborku 
 
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ 
Zgłoszenia uczestników na załączonym formularzu wraz z załącznikiem, przyjmowane będą w 
terminie do 15 lipca 2021 r. i należy je kierować mailem na adres PKN ICOMOS: 
sekretariat@icomos-poland.org  

mailto:sekretariat@icomos-poland.org
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

Zgłaszam chęć uczestnictwa w Szkole Letniej PKN ICOMOS, organizowanej przez PKN ICOMOS oraz 

Muzeum Zamkowe w Malborku i Narodowy Instytut Dziedzictwa, która odbędzie się w dniach 18-20 

sierpnia 2021 r. w Malborku. Zobowiązuję się pokryć we własnym zakresie koszty dojazdu, noclegów 

oraz wyżywienia.  

DANE ZGŁASZAJĄCEGO: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wiek: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zawód: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł, stopień naukowy / stanowisko:………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………. 

Nazwa i adres instytucji:………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………..…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefony: ………………..…………………………………. kontakt e-mail: …………………………………………………………….. 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizatorów Szkoły Letniej 

PKN ICOMOS 

 

 

data ………………………………………….. podpis ………………………………………………………………………….. 

 

 

Ze względu na limitowaną liczbę miejsc, kwalifikacji uczestników dokona Komitet Organizacyjny, 

biorąc pod uwagę informacje przedstawione w załączniku. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie 

przesłane zgłaszającym droga mailową do 30 lipca 2021 r.   
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ZAŁĄCZNIK do KARTY ZGŁOSZENIOWEJ 

SZKOŁA LETNIA PKN ICOMOS, MALBORK 18-20 sierpnia 2021 r.  

 

Informacje o przygotowaniu zawodowym oraz najważniejszych doświadczeniach zgłaszającego, 

związanych z ochroną i konserwacją zabytków. Pożądane jest załączenie kopii dokumentów i 

rekomendacji instytucji delegującej: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

data ………………………………………….. podpis ………………………………………………………………………….. 

 
 
 

Wypełnioną i zeskanowana KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ wraz z ZAŁĄCZNIKIEM prosimy przesłać na adres:  

sekretariat@icomos-poland.org  w terminie do 15 lipca 2021 r.  

mailto:sekretariat@icomos-poland.org

