
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO 

 

 „Górny Śląsk - to nie tylko przemysł” 
 

1. Postanowienia ogólne 

Konkurs plastyczny skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych  oraz członków Młodzieżowych Kół Filatelistycznych 

Organizator:  

 

Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW  Zarządu 

Okręgu Wielkopolskiego w Poznaniu 

oraz 

Poczta Polska S.A. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu 

2. Cel konkursu 

Głównym celem konkursu jest promowanie filatelistyki w nawiązaniu do Finału Okręgowego 55. 

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego "Górny Śląsk - to nie tylko 

przemysł". 

3. Zakres tematyczny 

Tematyka prac plastycznych nawiązywać musi do hasła „Górny Śląsk - to nie tylko przemysł”.  

4. Zasady przeprowadzenia konkursu 

 Do konkursu należy zgłaszać tematyczne prace wykonane techniką płaską dowolną  

   w formacie A4 najlepiej w układzie pionowym.  

 Każdy uczestnik może nadesłać tylko 1 pracę plastyczną. 

 Sposób przekazania prac:  

- osobiście lub przesyłką na adres: Polski Związek Filatelistów, Okręg Wielkopolski, Urząd 

Pocztowy Poznań 2, skrytka Pocztowa nr 93, 60-959 Poznań 2,  z dopiskiem na kopercie 

„KONKURS NA ZNACZEK” 

- termin składania bądź wpływu prac plastycznych mija 15 marca 2017 r.  

 Wyłonienie zwycięzców konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 27 marca 2017 r. 

 Prace oceniać będzie  Komisja Oceniająca składająca się z przedstawicieli organizatora konkursu. 

 Sposób opisania prac konkursowych:  

- prace należy na odwrocie zaopatrzyć w metryczkę zawierającą informacje dotyczące uczestnika 

konkursu (imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa, nazwa szkoły wraz z adresem i numerem telefonu – 

oraz jeśli to możliwe adres e-maila do opiekuna; imię i nazwisko opiekuna), 

- prace konkursowe mogą zostać opatrzone pieczęcią reprezentowanej Szkoły umieszczoną na 

rewersie pracy.  



5. Kryteria oceny 

Prace oceniane będą pod względem: 

- zgodności z tematem,  

- estetyki pracy. 

6. Komisja Oceniająca 

 Komisję Oceniającą , zwaną dalej Komisją powołuje Organizator. 

 W skład Komisji Oceniającej wchodzą minimum 3 osoby, w tym przedstawiciele Poczty Polskiej i 

Polskiego Związku Filatelistów. 

 Zadaniem Komisji Oceniającej będzie wyłonienie zwycięzców konkursu. 

7. Zasady nagradzania 

 Najlepsze 3 prace w każdej grupie wiekowej, wybrane przez Komisję Oceniającą zostaną nagrodzone 

dyplomem oraz 

 za pierwsze miejsce zostanie wydrukowany znaczek pocztowy, 

 za kolejne 2 miejsca będą nagrody niespodzianki, 

 Zarówno prace nagrodzone, jak i wyróżnione mogą być zaprezentowane podczas wystawy prac 

plastycznych w wybranych urzędach pocztowych lub podczas półfinału Konkursu w dniu 08.04.2017 r. 

 Komisja oceniająca może podjąć decyzję o wydrukowaniu wybranych/ wyróżnionych prac na kartce 

okolicznościowej beznominałowej wydrukowanej przez Pocztę Polską jako kartka beznominałowa, 

 O wynikach konkursu plastycznego laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem w 

terminie do 30 marca 2017 r. 

8. Informacja 

 Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 

Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), oraz do publikacji w 

wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz do zamieszczenia w 

Internecie.   

 Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania 

nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja 

wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska w publikacjach wydawanych przez Organizatora oraz 

w Internecie.   

 Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane. 

 

Regulamin zatwierdzono w dniu 22.02.2017 roku. 




