Konkurs na projekt kartki pocztowej
pt.: „UNICEF DZIECIOM”
Koło filatelistyczne Nr 8 działające przy Zespole Szkół Nr 16 w Szczecinie ogłasza
konkurs na projekt kartki pocztowej, której treści będą nawiązywały do działalności
UNICEF.
Cele:
-

promowanie twórczości dzieci i młodzieży,
popularyzacja wiedzy filatelistycznej,
propagowanie wiedzy na temat działalności UNICEF,
wzbudzanie szacunku do praw człowieka,
prezentacja możliwości twórczych,
rozwijanie wrażliwości estetycznej, plastycznej i manualnej.

Zadaniem uczestników konkursu plastycznego jest przygotowanie pracy, która nawiązuje
do działalności UNICEF.
Prace mogą być wykonane dowolną techniką - liczy się pomysł i oryginalne podejście do
tematu.
Konkurs rozpoczyna się 15.10.15r. i będzie trwał do 01.12. 2015r.
Wyniki zostaną ogłoszone 11.12.15r.
Aby wziąć udział należy:
- przygotować projekt karty pocztowej (dowolną techniką), na papierze, w
formacie A4 – patrz załącznik nr 1,
- wypełnić formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2),
- pracę wraz z formularzem przysłać na adres:
Zespół Szkół Nr 16
ul. Emilii Plater 20
71-632 Szczecin
z dopiskiem „Konkurs filatelistyczny”
Telefon/fax 91-4539433
Szczegóły Konkursu podane są w regulaminie.
Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 6-9 lat,
10-13 lat i 14-17 lat.
Prace nie podlegają zwrotowi.

Organizator

Regulamin Konkursu Filatelistycznego
„UNICEF DZIECIOM”
1. Organizatorem Konkursu jest Koło Filatelistyczne Nr 8 działające
w Zespole Szkół Nr 16 w Szczecinie.
2. Celem jest promowanie twórczości oraz indywidualnych zdolności dzieci i
młodzieży jak również rozwijanie ich zainteresowań filatelistycznych.
3. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu kartki pocztowej
promującej działalność UNICEF
4. Konkurs jest organizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego i trwa
od 15.10.2015r. do 01.12.2015r.
5. Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w
przedziale wiekowym 6-9 lat, 10-13 lat i 14-17 lat.
6. Formularz zgłoszeniowy wymaga podania następujących informacji o Uczestniku:
a) imię i nazwisko ucznia,
b) adres zamieszkania,
c) telefon kontaktowy,
d) kontaktowy adres e-mail,
e) data urodzenia Uczestnika
7. Pracę oraz formularz należy przesłać na adres:
Zespół Szkół Nr 16
ul. Emilii Plater 20
71-632 Szczecin
z dopiskiem na kopercie „Konkurs Filatelistyczny”.
8. Każdy uczestnik może przysłać jedną pracę.
9. Na odwrocie pracy konkursowej w prawym górnym rogu należy podać imię i
nazwisko, rodzaj szkoły i rok urodzenia ucznia.
10.Komisja konkursowa dokona selekcji nadesłanych prac w każdej z 3 kategorii
wiekowych w celu wyłonienia 6 laureatów, po 2 w każdej kategorii.
11.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 11.12.15r.
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.zs16@miasto.szczecin.pl

Organizator

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
TYTUŁ PRACY
1.Imię i nazwisko uczestnika
2.Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość)

3.Telefon kontaktowy.

4. Kontaktowy adres e-mail.

5. Data urodzenia.
6. Akceptuję Regulamin Konkursu.
Podpis
Data i miejscowość

Załącznik nr 3 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE*
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki .............................................................................
(imię i nazwisko)
w konkursie na projekt graficzny kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej, temat:
"UNICEF DZIECIOM" oraz przenoszę nieodpłatnie na organizatora konkursu projekt graficzny kartki
pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej całości autorskich praw majątkowych do projektu
graficznego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i pracach pokrewnych
(tekst jednolity; Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904, z późniejszymi zmianami) oraz wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich i syna/córki danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami).

............................................
PESEL rodzica/opiekuna

*Oświadczenie dołączamy do pracy konkursowej.

....................................................................
Podpis rodzica/opiekuna

