REGULAMIN
konkursu plastycznego na projekt znaczka pocztowego
z okazji „760-lecia nadania praw miejskich Oleśnicy”
1. Organizatorzy konkursu:



Klub Zainteresowań PZF „Olesnicoviana”
Polski Związek Filatelistów – Odział Wrocławski

2. Cele konkursu:





promowanie wśród uczniów zainteresowań filatelistycznych
zainteresowanie uczniów historią Oleśnicy
promocja szkoły i środowiska lokalnego
rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów

3. Adresaci konkursu:
Udział w konkursie jest bez ograniczeń pod względem terytorialnym. Jedynym kryterium jest
podział na grupy:
 I grupa – uczniowie szkół podstawowych
 II grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych
4. Wymagania konkursowe
Prace konkursowe powinny być wykonywane na papierze /bloku rysunkowym/ o formacie A4
/preferowany układ pionowy/. Tematyka prac konkursowych powinna zawierać treści
nawiązujące do tematu konkursu lub rozpoznawalnych miejsc historycznych znajdujących się na
terenie miasta Oleśnicy i może zawierać (ale nie musi) tekst „760-lecie nadania praw miejskich
Oleśnicy”. Dodatkowo w projekcie należy umieścić: POLSKA i nominał 1,75 zł. Nie jest
wymagane ząbkowanie wokół pracy (rysunku). Technika prac dowolna (ołówek, kredka,
flamaster, farba, pastel lub inna). Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę.
5. Termin nadsyłania prac konkursowych
Ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych ustala się na dzień 31 marca
2015 roku. Po upływie tego terminu organizatorzy powołają komisję do oceny prac i przyznania

nagród. Prace uczniów należy dostarczyć na aktualny adres korespondencyjny prezesa Klubu
Zainteresowań PZF „Olesnicoviana”: Adam Szuler, ul. Szafranka 11/4, 44-144 Żernica. Prace
konkursowe należy opisać drukowanymi literami na odwrocie – imię i nazwisko, wiek, szkoła,
klasa, nauczyciel/opiekun.
6. Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 30.04.2015 roku. Laureaci pierwszych
trzech miejsc w każdej grupie otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki. W przypadku innych
dodatkowo wyróżnionych prac ich autorzy zostaną także uhonorowani dyplomem i
niespodzianką. Zwycięskie prace obu grup zostaną wykorzystane do wydania kartki
okolicznościowej i ew. Spersonalizowanego Znaku Opłaty Pocztowej tzw. MójZNACZEK.

Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z jednoznacznym udzieleniem zgody na wykorzystanie
pracy do w/w wydawnictw.
7. Postanowienia końcowe






Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.
Organizator nie zwraca prac konkursowych.
Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.
Dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu 570408-484 u pana Adama Szulera lub pisząc na adres email: olesnicoviana@wp.pl

Regulamin zatwierdzono w dniu 02.01.2015 roku.
Podpisy organizatorów i fundatorów nagród według kolejności złożyli:
Klub Zainteresowań PZF
„Olesnicoviana”

Polski Związek Filatelistów
Komisja Filatelistyki Młodzieżowej
ZO we Wrocławiu

