54. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny
,, Dolny Śląsk - zapraszamy w Sudety”

ZASADY OCENY ZADAO W FINALE
1. Do oceny wszystkich zadao w finale powołana zostanie
Komisja Konkursowa, w skład, której wchodzą: członkowie
Głównej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej PZF
(sprawdzanie testów, ocena pracy z katalogiem), oraz sędziowie filatelistyczni powołani do oceny
eksponatów przez GKS i Prezydium ZG PZF na wniosek organizatorów konkursu.

2. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest przewodniczący Głównej Komisji ds. Filatelistyki
Młodzieżowej PZF lub w razie nieobecności osoba upoważniona.
3. Finał konkursu rozgrywany jest w trzech grupach wiekowych:
I - uczniów szkół podstawowych
II - uczniów szkół gimnazjalnych
III - uczniów szkół ponad gimnazjalnych
4.
Finał
konkursu
składa
się
z
następujących
obowiązkowych
części:
A. Test z wiedzy tematycznej (30 pytao) - do zdobycia po jednym punkcie za każdą prawidłową
odpowiedź maksymalnie 30 pkt.
B. Test z wiedzy filatelistycznej (20 pytao) – po jednym punkcie za każdą prawidłową odpowiedź
maksymalnie 20 pkt.
C. Praktyczna umiejętnośd pracy z katalogiem znaczków maksymalnie 30 pkt. ( uczestnicy otrzymują
zestaw znaczków i kartę, na której wpisują rozwiązanie zadania).
Prosimy o zaopatrzenie uczestników w KATALOG FISCHER z lat 2014, 2015 lub 2016
D. Przygotowanie eksponatu wystawowego (16 kart) przez uczestnika w każdej grupie wiekowej
tematycznie związanego z Regionem Polski maksymalnie 20 pkt. (arkusz oceny eksponatu 100:5)
Eksponat nie musi byd związany z regionem, w którym mieszka uczestnik i terytorialnie z
macierzystym okręgiem. Może to byd eksponat przedstawiający w danym regionie Polski np. rośliny,
zwierzęta, sławnych ludzi, zabytki, miasto itp.

5. Ocena zadao konkursowych: Ocena zadao konkursowych 4a, 4b, 4c będzie anonimowa.
A. Wykonanie wszystkich zadao konkursowych nadzorują członkowie Komisji, a w razie potrzeby
dokooptowani opiekunowie.
B. Osoby nadzorujące wykonywanie zadania nie mają prawa ingerowania w pracę finalisty.
Ocena części testowej (wiedza tematyczna, filatelistyczna), oraz praktyczna umiejętnośd pracy z
katalogiem.
C. Każdy uczestnik finału otrzymuje zakodowane koperty zbiorcze, w której znajdują się testy o
zróżnicowanym poziomie trudności – inne dla Gr. I oraz inne dla Gr. II i III oraz materiały do
praktycznej pracy z katalogiem, oraz trzecia koperta (zakodowana tym samym symbolem, co
pozostałe), a w niej druk do wypisania danych uczestnika finału.

D. Po zakooczeniu prac członkowie Komisji odbierają od finalistów koperty zbiorcze, które powinny
zawierad: dwa testy, kartę pracy z katalogiem i kopertę z danymi osobowymi.
E. Testy i pracę z katalogiem oceniają członkowie Głównej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej PZF
wg zasad podanych w pkt. 4.
Każdy finalista za te zadania (2 testy + praca z katalogiem) może uzyskad maksymalnie 80 pkt.
6. Oceny własnego eksponatu wystawionego przygotowanego na towarzyszącą finałowi Międzyokręgową
Młodzieżową Wystawę Filatelistyczną III stopnia, dokona Komisja Sędziów powołana przez GKS.
A. Uczestnik finału zobowiązany jest własny eksponat zgłosid i wystawid na towarzyszącej finałowi
Międzyokręgowej Młodzieżowej Wystawie Filatelistycznej, w przeciwnym razie świadomie rezygnuje z
punktów za to zadanie.
B. Każdy finalista za to zadanie może uzyskad maksymalnie 20 pkt.
(Arkusz Oceny Eksponatu Młodzieżowego 100 pkt.: 5 przykład 89 pkt.: 5 = 17, 80 to jest 18 lub przykład
82 pkt.: 5 = 16, 40 liczymy 16).
C. Przewiduje się możliwośd indywidualnych konsultacji z jury na temat wykonanego eksponatu.
Komisja konkursowa nanosi na zbiorczy arkusz punkty uzyskane przez finalistów we wszystkich
zadaniach, maksymalnie można uzyskad 100 pkt.
Ich suma stanowi o zajętym miejscu w finale i o awansie do ścisłego finału.
7. W ścisłym finale bierze udział po pięciu uczestników w każdej grupie wiekowej.
Otrzymują po pięć zadao ( opartych na katalogu znaczków, umiejętności posługiwania się
ząbkomierzem).W razie równej ilości punktów odbywa się dogrywka w celu wyłonienia zwycięzcy
konkursu w danej kategorii wiekowej.
8. Szczegółowe zasady przebiegu ścisłego finału ogłosi Komisja konkursowa przed jego rozpoczęciem.
9. W celu ograniczenia dowolności w interpretacji odpowiedzi uczestników Finału, powołane
zostanie niezależne Jury do rozstrzygania ewentualnych wątpliwości.

Zasady oceny zadao w finale 54. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Dolny Śląsk –
zapraszamy w Sudety” zostały opracowane przez Główną Komisję ds. Filatelistyki Młodzieżowej PZF na
posiedzeniu komisji, które odbyło się w dniach 22-23.01.2016 r. w Toruniu.
Zatwierdzono na posiedzeniu ZG PZF w Warszawie dnia 19.03.2016 r.

