Regulamin Konkursu Filatelistycznego pt.:

„LUDZIE KINA I TEATRU W FILATELISTYCE”
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do
wzięcia udziału w konkursie filatelistycznym
organizowanym przez
Gimnazjum nr 8 w Szczecinie, który towarzyszy odbywającej się co dwa lata
Miejskiej Konferencji Filatelistycznej. Konferencja odbędzie się 15 maja 2015 o
godzinie 11:00 w Szczecinie w budynku Gimnazjum nr 8, ul. Dubois 38/41

Czekamy na wasze zgłoszenia z potwierdzeniem udziału do 25.04.2015r.
Organizator:

Gimnazjum nr 8 w Szczecinie
ul. Dubois 38/41
71-610 Szczecin
Telefon/faks 091-42 328 88
e- mail: dyrektor@gimnazjum.szczecin.pl

Patronat :

Polski Związek Filatelistów w Szczecinie.

Cele:
- popularyzacja wiedzy filatelistycznej ,wiedzy o teatrze, ludziach kina i
teatru,
- kształtowanie postawy patriotycznej wśród dzieci i młodzieży,
- wyrabianie nawyku obcowania z kulturą,
- prezentacja możliwości twórczych,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej, plastycznej i manualnej.

Uczestnicy:
- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, placówek opiekuńczych
miasta Szczecina, w których istnieją koła filatelistyczne.
Termin zgłoszeń: 25 kwietnia 2015 (forma pisemna; faks, e- mail)
Termin dostarczenia prac: 1 maja 2015
Technika prac: zasady takie same jak przy budowie zbiorów.
Format: A4

Szczegóły Regulaminu Konkursu Filatelistycznego
pt. „LUDZIE KINA I TEATRU W FILATELISTYCE”.
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjów.
2. Uczestnicy przygotowują mini zbiory (składające się z 4 kart), pierwsza
karta jest kartą tytułową z rozpisanym planem), na trzech kartach temat.
3. Każda szkoła może przesłać 5 wybranych przez siebie prac uczniów.
4. . Każda praca musi zawierać informacje o autorze, szkole i opiekunie.
5. Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury.
6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty i wyniki zostaną ogłoszone w dniu 15
maja 20015 podczas IV Miejskiej Konferencji Filatelistycznej
w Gimnazjum nr 8 w Szczecinie
oraz na stronie szkoły www.gimnazjum.szczecin.pl
7. Prace można odbierać po 30 maja 2015r.

Organizatorzy serdecznie zapraszają opiekunów oraz autorów prac na
IV Miejską Konferencję Filatelistyczną, która odbędzie się
w dniu 15. maja 2015r. w Gimnazjum na 8 w Szczecinie
przy ul. Dubois 38/41.

GIMNAZJUM NR 8
W SZCZECINIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
. „LUDZIE

KINA I TEATRU W FILATELISTYCE”.

Szkoła:…………………………………………………………...
Opiekun:…………………………………………………………
pieczęć szkoły

podpis dyrektora szkoły

GIMNAZJUM NR 8
W SZCZECINIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
. „LUDZIE

KINA I TEATRU W FILATELISTYCE”.

Szkoła:…………………………………………………………...
Opiekun:…………………………………………………………
pieczęć szkoły

podpis dyrektora szkoły

