REGULAMIN
konkursu plastycznego na projekt znaczka pocztowego z okazji
„70-lecia Poczty Polskiej na Pomorzu Zachodnim”
1. Organizatorzy konkursu:


Polski Związek Filatelistów Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie

Partner konkursu


Poczta Polska S.A.

2. Cele konkursu:





promowanie wśród młodzieży zainteresowań filatelistycznych
zainteresowanie młodzieży historią poczty i regionu
promocja szkoły i środowiska lokalnego
rozwijanie umiejętności plastycznych

3. Adresaci konkursu:

 Młodzież szkół:
- podstawowych
- gimnazjalnych
- ponadgimnazjalnych

4. Wymagania konkursowe:

 Prace konkursowe powinny być wykonane na kartce formatu A4 /zalecany
układ pionowy/. Tematyka prac konkursowych powinna zawierać treści
nawiązujące do tematu konkursu lub rozpoznawalnych miejsc i dat
historycznie związanych z tworzeniem się i działalnością poczty polskiej na
Pomorzu Zachodnim. Może przedstawiać postacie i urządzenia pocztowe oraz
np. rodzaje korespondencji pocztowej, ubiory pracowników, atrybuty
pocztowe itd..
 Można (ale niekoniecznie) umieścić napis „70-lecie …”
 Projekt musi zawierać napis: POLSKA i nominał 1,75 zł.
 Nie wymaga się ząbkowania wokół rysunku.
 Technika prac dowolna (wyklejanki, tusz, farby, flamastry, kredki, ołówki, i
inne techniki)
 Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
 Na odwrocie projektu (kartki) należy umieścić drukowanymi literami:
- Imię i nazwisko, wiek, szkoła, klasa, nauczyciel, opiekun, numer MKF.

5. Termin nadsyłania prac konkursowych:

 Ostateczny termin nadesłania lub osobistego złożenia prac konkursowych
ustala się na dzień 30 kwietnia 2015 r. Po upływie tego terminu organizatorzy
powołają komisję do oceny prac i przyznania nagród.
 Prace należy dostarczyć pocztą lub osobiście na aktualny adres
korespondencyjny Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego PZF:

Polski Związek Filatelistów
Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego
ul. Podgórna 15/16 pokój 1A
71-606 Szczecin
6. Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród:
 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 12 maja 2015 r. w tracie
uroczystego otwarcia wystawy.
 Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej grupie otrzymają dyplomy i
nagrody niespodzianki.
 Autorzy innych dodatkowo wyróżnionych prac zostaną uhonorowani
dyplomem i niespodzianką.
 Wzięcie udziału w konkursie wiąże się jednocześnie z udzieleniem zgody na
wykorzystanie pracy jak poniżej.
 Zwycięskie prace z każdej grupy zostaną umieszczone na stronie internetowej
www.filatatelistyka.szczecin oraz dodatkowo wyeksponowane na wystawie.
7. Postanowienia końcowe:
 Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy
konkursu.
 Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych
 Ocena Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu
 Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego
regulaminu.
 Dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod nr telefonu
503 835 944 lub pisząc na e-mail: hjakowiec@o2.pl

Regulamin zatwierdzono w dniu 14.04.2015 r.

Podpis organizatora:
Henryk Jakowiec
Okręg Zachodniopomorski PZF w Szczecinie

