Zarząd Oddziału Polskiego Związku Filatelistów w Rudzie Śląskiej ogłasza
konkurs plastyczny wśród uczniów rudzkich szkół na projekt znaczka pocztowego o
tematyce bożonarodzeniowej.
Patronat nad konkursem objęli:
 Józef Kuczborski – prezes Zarządu Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego
Polskiego Związku Filatelistów w Katowicach
 Andrzej Osman – prezes Zarządu Oddziału Polskiego Związku
Filatelistów w Rudzie Śląskiej
 Karolina Kolenda – Koordynator ds. Filatelistyki Poczty Polskiej S.A.
Cele konkursu:
 Rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych i wrażliwości artystycznej
dzieci i młodzieży.
 Kształcenie umiejętności plastycznych, wyrabianie nawyku dbałości o pracę.
 Utrwalanie poczucia przynależności do społeczności klasowej.
 Rozwijanie zainteresowania filatelistyką.
 Uświadamianie walorów edukacyjnych znaczków pocztowych emitowanych
przez Pocztę Polską S.A.
REGULAMI KONKURSU
1. Wymogi formalne jakie w projekcie obowiązkowo powinny się znaleźć:
napis POLSKA i nominał (obowiązujące nominały to – 3,30 zł i 4,10 zł za Priorytet
lub zamiast nominału litery A albo B). Brak któregokolwiek z tych elementów
znaczka sprawi, że projekt nie będzie poddany ocenie jury.
Tematyka projektów jest ściśle związana z Mikołajem, nadchodzącymi Świętami
Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
2. Prace wykonywać można techniką dowolną na kartce formatu A – 4.
Wykonując prace, nie należy używać mocno odstających, twardych elementów,

ponieważ nie można takich prac włożyć do ofertówki i tym samym pod szybę do
antyram w celu ich prezentacji wystawowej.
3. Kryteria oceny:

 oryginalność w ujęciu tematu, wykorzystanie różnorodnych materiałów,
 poprawność merytoryczna (wszystkie elementy filatelistyczne znajdują się w
obu projektach),
 estetyka wykonania.
4. Wykonane prace ocenione zostaną w następujących 3 grupach:
- klasy I – III
- klasy IV-VI
- klasy VII – VIII.
5. Wszystkie prace plastyczne opatrzone winny być na odwrocie następującymi
danymi:
 imię i nazwisko uczestnika
 wiek, klasa, szkoła
 imię i nazwisko opiekuna / nauczyciela
 zgodę na uczestnictwo w wystawie pokonkursowej
Szkoły proszone są o przygotowanie listy zbiorczej wg wzoru:
Nazwa placówki L.p.

Imię i nazwisko ucznia

klasa

Imię i nazwisko nauczyciela

5. Prace należy złożyć w biurze Oddziału PZF przy ulicy Paderewskiego 1b w
Rudzie Śląskiej 10,w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada br. (telefon
kontaktowy- Roman Pawliszak 607 579 454), biuro czynne w każdy
poniedziałek w godz. 16.00- 18.00
Prace można przesłać również drogą pocztową pod adres:
Zarząd Oddziału PZF – Biuro Pawliszak
ul. Niska 16
41-711 Ruda Śląska
6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na początku grudnia br.
Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej grupie otrzymają dyplomy i nagrody. W
przypadku innych dodatkowo wyróżnionych prac ich autorzy zostaną także

uhonorowani dyplomem i nagrodą - niespodzianką.
Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z jednoznacznym udzieleniem zgody na
wykorzystanie pracy do udziału w pokonkursowych wystawach w Muzeum Miejskim
im. Maksymiliana Chroboka oraz na Stacji Biblioteka i Filii Nr 21 Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej a także w publikacjach z imienia i nazwiska
we wszelkich informacjach dotyczących wyników konkursu.
7. Postanowienia końcowe.
 Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy
konkursu.
 Organizator nie zwraca prac konkursowych.
 Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego
regulaminu.
Andrzej Osman
Prezes Oddziału PZF w Rudzie Śląskiej

