KONKURS NA BUDOWĘ MINI EKSPONATU
O TEMATYCE
– LOKOMOCJA –
W KLASIE OPEN
ZASADY KONKURSU – REGULAMIN

I.

ORGANIZATORZY KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu na mini eksponat tematyczny jest Komisja ds. Filatelistyki
Młodzieżowej Okręgu Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Filatelistów w
Szczecinie.

II. CELE
1. Celem konkursu jest:
a) popularyzowanie zainteresowań filatelistycznych wśród dzieci i młodzieży,
b) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności
twórczych,
c) współpraca w grupie,
d) dobór walorów filatelistycznych do określonych zagadnień,
e) nauka budowy eksponatów wystawowych.
2. Interpretacja budowy eksponatu jest dowolna i zależy od woli osób wykonujących
eksponat.
III. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do
opiekunów i uczestników Młodzieżowych Kół
Filatelistycznych z terenu Okręgu Zachodniopomorskiego.
2. Opiekun i uczestnicy Młodzieżowego Koła Filatelistycznego.
3. W konkursie mogą wziąć udział eksponaty wykonane indywidualnie i grupowo.
IV. ZADANIE KONKURSOWE
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie mini eksponatu wystawowego.
2. Eksponat musi się składać z 9 kart A4.
3. Eksponat powinien być zbudowany wg wytycznych do sędziowania klasy filatelistyki
otwartej – Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
4. Do budowy eksponatu dopuszcza się użycie do 50% materiału niefilatelistycznego.
5. Eksponat powinien być wykonany z oryginalnych walorów filatelistycznych.
6. Młodzieżowe Koło Filatelistyczne może zgłosić do Konkursu więcej niż jeden eksponat.
7. Eksponat zgłaszamy do konkursu wypełniając arkusz zgłoszeniowy – Załącznik Nr 2
Regulaminu.
V. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA (nadsyłania) PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace należy przysłać pocztą (lub dostarczyć bezpośrednio) w terminie do 30 września
2020r. na adres:
Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego PZF
ul. Podgórna 15/16
70-205 Szczecin
z dopiskiem „Eksponat”.

2. Karty eksponatu muszą mieć na odwrocie napis z kto jest właścicielem (MKF)
eksponatu .
3. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane – decyduje data wpływu.
4. Zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem pracy do
Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki.
6. Eksponaty zostaną ocenione przez jury konkursu.
7. Eksponaty będą zaprezentowane podczas obchodów Dnia Filatelisty.
8. Po prezentacji eksponaty zostaną zwrócone właścicielom.
9. Eksponaty ocenione prze jury zostaną nagrodzone.
10. Do oceny nie będą dopuszczone eksponaty, które nie spełniają wymogów konkursu.
11. Wszystkie eksponaty zostaną zaprezentowane w trakcie obchodów Dnia Filatelisty.
VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD i WYRÓŻNIEŃ
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołane w tym celu JURY – które
powołuje Organizator.
2. Kryteria oceny prac:
– prace będą punktowane wg zasad wystawiennictwa,
– zgodność z tematem konkursu,
– pomysłowość i oryginalność, przedstawienie tematu nowatorsko,
– zgodność walorów z opisem,
– wiedza filatelistyczna i tematyczna,
– ogólne wrażenie estetyczne.
3. Decyzja JURY jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Zasady nagradzania:
– prace będą nagradzane wg uzyskanych punktów,
– za zajęcie I miejsca puchar Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej Okręgu
Zachodniopomorskiego PZF,
– za zajęcie II miejsca puchar Przewodniczącej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej
Okręgu Zachodniopomorskiego PZF,
– za zajęcie III miejsca puchar Prezesa Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego PZF.
5. Dyplomy i upominki rzeczowe zostaną wręczone opiekunom i uczestnikom konkursu
podczas obchodu Dnia Filatelisty, który odbędzie się w Książnicy Pomorskiej im.
Stanisława Staszica w Szczecinie.
6. Opiekunowie MKF uczestniczącego w konkursie o czasie wręczenia nagród zostaną
powiadomieni przez Organizatora (listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej).
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników konkursu: imię i nazwisko, nazwa placówki Młodzieżowego Koła Filatelistycznego, będą przetwarzane wyłącznie do celów
związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych zgodnie z
art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o „RODO”), w szczególności w celu
komunikowania się z Uczestnikami, wydania nagród.

Każdy uczestnik konkursu do przesłanej pracy dołącza FORMULARZ ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – Załącznik Nr 3 do Regulaminu.
Organizator niniejszym informuje, iż podanie danych jest dobrowolne, a ponadto
osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich
poprawienia oraz wycofania.
VIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Biorący udział w Konkursie uczestnik lub jego rodzic / prawny opiekun (w przypadku
uczestnika niepełnoletniego) – poprzez udział w konkursie (nadesłanie prac) potwierdza,
że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie i je w pełni
akceptuje.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu w kwestii
dotyczącej innego niż zawartych w regulaminie przyznania wyróżnień i nagród.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator
konkursu.
ORGANIZATOR

Załącznik nr 1 do Regulaminu

W WYTYCZNYCH DO SĘDZIOWANIA KLASY FILATELISTYKI OTWARTEJ
strony 5 – 6 – 7 (skany stron w załączeniu do załącznika)
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na stronach 8 - 9 (skany stron w załączeniu do załącznika) od punktu 1 do punktu 24
wyszczególniono na co Jury zwraca uwagę prze ocenie eksponatu.
Poniżej przedstawiamy materiał niefilatelistyczny, który może być
użyty do budowy eksponatu w klasie otwartej (OPEN)
BANKNOTY - BILETY KOMUNIKACYJNE - BILETY WSTĘPU DO ... - ETYKIETY OD
NAPOI - ETYKIETY ZAPAŁCZANE - FOLDERY - KALENDARZYKI LISTKOWE - KARTY DO
GRY- KARTY TELEFONICZNE - MONETY - WIDOKÓWKI - ZDJĘCIA - ILUSTRACJE
KSIĄŻKOWE - WYTWORY WŁASNE (RYSUNEK, PROJEKT) - ŻETONY
oraz inny materiał niefilatelistyczny według własnego pomysłu i uznania.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

KONKURS NA BUDOWĘ MINI MEKSPONATU O TEMATYCE
- LOKOMOCJA -

ARKUSZ ZGŁOSZENIOWY
Imię uczestnika Konkursu

Nazwisko uczestnika Konkursu

Miejscowość

Nr MKF

Wiek

Siedziba MKF

Nazwisko opiekuna Koła

Imię opiekuna Koła

Telefon kontaktowy do opiekuna Koła

e-mail do opiekuna Koła

Tytuł eksponatu:

Koncepcja i krótki opis eksponatu:

Eksponat dostarczę:
a) osobiście, b) pocztą, c) przez Opiekuna

Eksponat odbiorę
a) osobiście, b) przez Opiekuna

Potwierdzam, że wszystkie zawarte w zgłoszeniu informacje są prawdziwe:

Data i podpis uczestnika

Data i podpis Opiekuna

Zgłoszenie wraz z kopią strony tytułowej eksponatu prosimy dostarczyć do dnia 30.06.2020r. do Biura Zarządu
Okręgu Zachodniopomorskiego PZF w Szczecinie (adres: ul. Podgórna 15/16 pokój 1A,
71-606 Szczecin) lub przesłać elektronicznie na adres e-mail: gosiakajt@op.pl

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu na budowę
mini eksponatu tematycznego
w klasie open

Ja, niżej podpisany/a
......................................................................................................................................,
(imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna)

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.)
a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka/podopiecznego
........................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

uczestnika
........................................................................................................................................
(nazwa Młodzieżowego Koła Filatelistycznego)

do celów związanych z jego udziałem w Konkursie na budowę mini eksponatu tematycznego w
klasie open.

……………………………………………………..
Podpis

