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Projekt znaczka pocztowego dla finalistów
56. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego
"Turystyka przemysłowa Górnego Śląska”
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Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowad znaczek pocztowy, który
nawiązuje tematem do
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
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Warunki uczestnictwa w konkursie:
- przygotowanie projektu graficznego (z wyłączeniem kolaży przestrzennych),
w formacie A4. Projekt powinien uwzględniad napis: Polska oraz obowiązujący
nominał znaczka: 2,60 zł .
- załącznik stanowi do pobrania kartka A 4 z narysowanym szablonem na którym
dokonujemy projektu.
- samodzielnie wykonane prace konkursowe, dotąd nigdzie nie publikowane,
należy przesład na adres organizatora.
- na odwrocie pracy konkursowej należy przykleid metryczkę według następującego
wzoru:
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Zwycięski projekt, z każdej grupy wiekowej zostanie nagrodzony wydaniem
znaczka spersonalizowanego tzw. MójZNACZEK.
Wszystkie projekty wezmą udział w wystawie prac pokonkursowych w Zabrzu
Zastrzegamy sobie prawo publikacji nagrodzonych prac
Wykonane prace przesyłamy na adres organizatora finału do dnia 15.05.2018r.
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