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REGULAMIN KONKURSU 

NA EKSPONAT TEMATYCZNY W RAMACH OBCHODÓW: 

„70 LAT DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW W LESZNIE” 

 

1. Organizator konkursu: 

Polski Związek Filatelistów Koło w Lesznie i Miejska Biblioteka Publiczna im. St. Grochowiaka 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. 

3. Adresaci konkursu: 

- konkurs dla dzieci i młodzieży bez ograniczeń wiekowych 

4. Wymagania konkursowe: 

Prace wykonane w dowolnej technice NA KARTACH FORMATU A4 W LICZBIE DO 5 KART.  

(EKSPONAT TEMATYCZNY NA ZNACZKACH: np.: FAUNA, FLORA, SPORT, HISTORIA, WIELCY  

POLACY, KOSMOS). Filatelistyka to nie tylko gromadzenie i oglądanie znaków pocztowych 

w domowym zaciszu — to także prezentowanie swoich zbiorów na różnego rodzaju  

wystawach i pokazach filatelistycznych.) 

Na kartkach formatu A4 opracuj swój zbiór, który będzie zawierał znaczki, karty  

pocztowe z wybranego tematu. 

Na ocenę EKSPONATU mają wpływ: opracowanie tematu, logika prezentacji, 

znaczenie, kreatywność, wiedza filatelistyczna i precyzja opracowania, trudność zdobycia  

materiału, jakość walorów. 

Prace konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie i opisać drukowanymi literami na odwrocie lub 

załączniku; 

Imię i nazwisko, adres, w przypadku osób niepełnoletnich dane opiekuna prawnego,  

tel. kontaktowy. 

Projekty będą zbierane do 31 października 2022 r.  
Można je przekazywać w Miejskiej Bibliotece Publicznej, pl. dra J. Metziga lub w „Klubie Obok” przy 
ul. G. Narutowicza 6, drugie piętro, co czwartek w godz. 18:00-19:30.  
Projekty można także wysłać na adres: KOŁO PZF W LESZNIE ul. Na Skarpie 17, 64-100 Leszno 

5. Po upływie tego terminu organizatorzy powołają komisję do oceny prac, wyłonią zwycięzców i przyznają 

nagrody. 

Ogłoszenie wyników nastąpi po 08 listopada 2022 roku w leszczyńskich mediach. 

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

Polskiej. Laureat konkursu otrzyma: DYPLOM „GRAND PRIX” i okolicznościowy karnet pt. „450 LAT 

POCZTY POLSKIEJ 1558–2008.  

Termin i miejsce spotkania uczestniczących w KONKURSIE z organizatorami zostanie podany w terminie 

późniejszym. 

6. 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 zaakceptowaniem powyższego regulaminu 

- dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod nr tel. 726 141 948 

 

Regulamin zatwierdzono w dniu 26.07.2022 roku 


