
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ BEZNOMINAŁOWEJ 

W RAMACH OBCHODÓW „100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ MIASTO LESZNO” 

1. Organizator konkursu: 

Koło Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie. 

2. Cele konkursu: 

- promowanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań filatelistycznych oraz historycznych 

- poszerzenie wiedzy nt. historii i funkcjonowania Poczty Polskiej oraz Historii Polski 

- krzewienie patriotyzmu wśród młodzieży szkolnej 

3. Adresaci konkursu: 

- konkurs dla dzieci i młodzieży bez ograniczeń wiekowych 

4. Wymagania konkursowe: 

Prace wykonane w dowolnej technice i formacie. 

Prace konkursowe należ opisać drukowanymi literami na odwrocie lub załączniku: 

imię i nazwisko, adres, w przypadku osób niepełnoletnich dane opiekuna prawnego, tel. kontaktowy. 

Projekty będą zbierane do końca października 2019 r. Można je przekazywać w Klubie Obok przy ul. 

Narutowicza 6, co czwartek w godz. 18:00-19:30. Projekty można także wysłać mailowo na adres 

lech.wozny@interia.eu.  

5. Po upływie tego terminu organizatorzy powołają komisję do oceny prac i przyznania nagród. 

6. Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród: 

Ogłoszenie wyników nastąpi po 08 listopada 2019 roku w leszczyńskich mediach. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody niespodzianki -foldery Poczty 

Polskiej. Laureat konkursu otrzyma: NAGRODĘ KSIEGĘ ZNACZKÓW POCZTOWYCH 2018, DYPLOM 

TYTUŁU „GRAND PRIX” , projekt zostanie wydany w formie kartki pocztowej beznominałowej. 

Wzięcie udział w konkursie wiąże się z jednoznacznym udzieleniem zgody na wykorzystanie pracy do 

wydania przedmiotowej kartki pocztowej oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych (wzór 

OŚWIADCZENIA W ZAŁĄCZENIU). 

7. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu. 

- organizator nie zwraca prac konkursowych 

- organizator nie pokrywa kosztów wysyłki nieodebranych nagród 

- ocena komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu 

- przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu 

- dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod nr tel. 607 652 195 

8. Warunkiem PRZYJĘCIA PRAC i udziału w konkursie jest podpisanie „OŚWIADCZENIA” 

ZAMIESZCZONEGO W ZAŁĄCZNIKU (zał. 1). 

 

Regulamin zatwierdzono w dniu 26.09.2019 roku 
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