
 

 

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław 

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS, 

wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000051000,  

wysokość kapitału zakładowego: 150.423.000,00 zł 

NIP: 896-000-10-95, REGON: 001005092, tel. 71 347 51 02, faks 71 348 68 51,  

e-mail: zarzad@halastulecia.pl www.halastulecia.pl 

 

Wrocław, 1 kwietnia 2016 r.                                                                                                                                    

                                                  

                                                                              Dyrekcja i Nauczyciele                                                                                                                                 

                                                                                                                     szkół Gminy Jawor oraz 

Gminy Świdnica                                                                          

Szanowni Państwo,  

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie „Kurs na zabytki: UNESCO do opowiedzenia, 

pokazania, chronienia”, organizowanego w ramach Dni Architektury Maksa Berga przez 

Centrum Poznawcze Hali Stulecia we Wrocławiu.              

W bieżącym roku trzy wyjątkowe zabytki Regionu Dolnego Śląska obchodzić będą jubileusz 

wpisu na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: Kościoły Pokoju w Świdnicy       

i Jaworze (15-lecie) oraz Hala Stulecia we Wrocławiu (10-lecie).  

Z tej okazji zapraszamy nauczycieli i pedagogów wraz z podopiecznymi do udziału                      

w konkursie poświęconym dziedzictwu kulturowemu Dolnego Śląska, ze szczególnym 

uwzględnieniem zabytków wpisanych na Listę UNESCO.  

Celem konkursu, jak i całego projektu Dni Architektury Maksa Berga, jest twórcza edukacja 

historyczna oraz promowanie dziedzictwa kulturowego Regionu. Dni Architektury Maksa 

Berga organizowane są dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowy program wydarzenia znaleźć można na stronie 

www.centrumpoznawcze.pl  

Zachęcamy do udziału w konkursie, włączenia się do kreatywnego edukowania młodych 

mieszkańców naszego Regionu oraz fantastycznej zabawy przy okazji licznych, 

przewidzianych z tej okazji imprez. Dla uczestników konkursu przewidziane zostały 

atrakcyjne nagrody, w tym m.in. całodniowa wycieczka do Wrocławia, zwiedzanie Hali 

Stulecia z przewodnikiem i udział w wyjątkowych wydarzeniach: grze plenerowej „Przepis na 

miasto” oraz akcji konstrukcyjno-plastycznej „Zbuduj z nami miasto!”, podczas której 

uczestnicy zamienią się w miejskich architektów i budowniczych, wznosząc miasto marzeń 

pod gigantyczną kopułą Hali Stulecia.  

Do niniejszego pisma przewodniego załączamy regulamin konkursu z instrukcją. W razie 

pytań zachęcamy do bezpośredniego kontaktu: Agnieszka Suchcicka, 71 347 50 55, 

edukacja@halastulecia.pl.  

Pozdrawiamy i zapraszamy!  

                                                   Organizatorzy 
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