GŁÓWNA KOMISJA DS. FILATELISTYKI MŁODZIEŻOWEJ
POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW
KADENCJA 2012-2016
Polski Związek Filatelistów Okręg Toruński, ul. Kopernika 33 87-100 Toruń

KOMUNIKAT 4/2014/2015
Szanowni Opiekunowie Młodzieżowych Kół Filatelistycznych! Drodzy Uczestnicy 53 OMKF !

1. Przedkładamy w załączeniu druk zgłoszenia udziału w finale 53. Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Konkursu Filatelistycznego "Teraz Lubelskie, a Nałęczów jego perłą", który zostanie rozegrany w
Nałęczowie w dniach 4-7 czerwca 2015 r. Zgłoszenie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie
do 5 maja 2015 r. na adres:
Polski Związek Filatelistów Okręg Toruński
Główna Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej PZF
ul. Kopernika 33
87-100 Toruń lub adres mailowy woj_lew@op.pl
2. Prezydium Zarządu Głównego PZF, podjęło decyzję o pokryciu kosztów za pobyt trzech
uczestników i jednego opiekuna na finale 53. OMKF zgłoszonych przez okręg lub oddział.
Macierzyste okręgi/oddziały pokrywają koszty przejazdu ekipy na finał.
3. Opłatę za udział osoby towarzyszącej (dodatkowej) na finale w kwocie 350.00 zł od osoby
należy przekazać na konto organizatora - Okręgu Lubelskiego PZF do dnia 10.05.2015 r.(w
miarę możliwości szybciej)
Polski Związek Filatelistów - Okręg Lubelski
ul. Rowerowa 13
20 - 018 Lublin
NR KONTA BANKOWEGO:
Bank Pocztowy S.A.
26 1320 1641 3112 9846 2000 0002
z dopiskiem Finał 53.OMKF

4. Przypominamy zgodnie z regulaminem 53. OMKF o przygotowaniu projektu znaczka pocztowego
z tematyką tegorocznego konkursu i o przywiezienie projektu (format A4) przez finalistę.
Za przywieziony projekt znaczka pocztowego finalista otrzymuje 10 pkt. Brak projektu znaczka
oznacza że uczestnik świadomie rezygnuje z punktów za to zadanie i nie bierze udziału w wystawie
prac pokonkursowych na której będą wyłonione najlepsze prace w każdej grupie wiekowej.
Zwycięski projekt, z każdej grupy wiekowej zostanie nagrodzony wydaniem znaczka
spersonalizowanego tzw. MójZNACZEK (załącznik regulamin konkursu).
5. Mini eksponat wykonywany będzie z jednakowego materiału filatelistycznego dla wszystkich
grup wiekowych – Abonament znaczków i kartek pocztowych z roku 2014.
a) Grupa I - 5 kart
b) Grupy II i III -7kart
6. Przypominamy, że w tegorocznej edycji konkursu uczestnicy finaliści konkursu nie przywożą
eksponatu wystawowego w ramach konkursu. Można przywieść nowy eksponat do atestacji komisja atestacyjna dokona oceny eksponatu w trakcie konkursu .

Załączniki do komunikatu:
- Zasady oceny zadań w finale
- Regulamin konkursu plastycznego na projekt znaczka dla finalistów
- Druk zgłoszenia udziału w finale
Do zobaczenia na finale w Nałęczowie
Przewodniczący Głównej Komisji
ds. Filatelistyki Młodzieżowej PZF
Wojciech Lewandowski

