
Konkurs 
na projekt znaczka pocztowego 

związanego z 60-leciem 
Koła Filatelistów Nr 1 w Głogowie 

 

 

pod HONOROWYM PATRONATEM 

Prezydenta Miasta Głogowa oraz Starosty Głogowskiego 
 

Konkurs jest organizowany  w ramach  
Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej  

„Głogów   2015”    
  która odbędzie się w dniach 12 – 14.06.2015 r.  

z okazji 60-lecia 
Koła Filatelistów nr 1 w Głogowie 

 
ORGANIZATORZY KONKURSU 

KOŁO FILATELISTÓW NR 1 w GŁOGOWIE  

GIMNAZJUM NR 4 w GŁOGOWIE      

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 w GŁOGOWIE   

 

 

Zapraszamy uczniów,  młodzież oraz dorosłych mieszkańców powiatu 

głogowskiego do wzięcia udziału w konkursie. Konkurs ma charakter otwarty.   

 

Tematyka konkursu to 

projekt znaczka pocztowego  

związanego z 60-leciem Koła Filatelistów nr 1 w Głogowie. 

 

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. 

Termin dostarczenia prac – do 10 kwietnia 2015r. 

Żywimy nadzieję, że tematyka konkursu oraz atrakcyjne nagrody zachęcą uczniów 

do wzięcia udziału w konkursie. 

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu, który znajdziecie 

Państwo na stronach www  

Polskiego Związku  Filatelistów ,   

Gimnazjum nr 4 w Głogowie 

Szkoły Podstawowej Nr 10 w Głogowie 



REGULAMIN KONKURSU 
 

na projekt znaczka pocztowego 
związanego z 60-leciem 

Koła Filatelistów nr 1 w Głogowie 
 

1. ORGANIZATORZY KONKURSU: 
Koła Filatelistów nr 1 w Głogowie,  

Gimnazjum nr 4 w Głogowie,                                                                                                      

Szkoła Podstawowa nr 10 w Głogowie. 

 

2. CELE KONKURSU: 
Ideą konkursu jest 

 popularyzacja wiedzy filatelistycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 

 propagowanie historii miasta Głogowa, 

 prezentacja możliwości twórczych, 

 rozwijanie wrażliwości estetycznych, 

 wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych. 

 

3. ZASADY UCZESTNICTWA 
Konkurs ma charakter otwarty. 

Temat:  projekt znaczka pocztowego związanego z 60-leciem Koła Filatelistów nr 1                         

w Głogowie. 

 

4. ADRESACI KONKURSU:  
Uczniowie,  młodzież oraz dorośli mieszkańcy powiatu głogowskiego. 

 

5.TERMIN I ZGŁOSZENIE: 

Prace wykonane zgodnie z wymaganiami regulaminu wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać 

lub dostarczyć do dnia 10 kwietnia 2015 roku do:                                                       

Gimnazjum Nr 4 

67-200 Głogów 

ul. Niedziałkowskiego 10 

 

6. WARUNKI KONKURSU: 
 Projekt znaczka należy przygotować w wersji papierowej, techniką dowolną, w wymiarze 

od A-4 do A-5, 

 praca nie może być nigdzie wcześniej publikowana lub nagradzana, 

 prace dostarczone na konkurs muszą być opisane na odwrocie pracy, drukowanymi literami 

(imię i nazwisko, wiek lub klasa, adres do korespondencji lub szkoła, telefon kontaktowy, e-

mail), podpisane przez autora, prace osób niepełnoletnich muszą zawierać zgodę rodziców 

wyrażoną czytelnym podpisem, 

 do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę uczestnictwa, 

 

7. INFORMACJE DODATKOWE 
 prace nie spełniające wymogów regulaminu nie wezmą udziału w konkursie, 

 prace nie muszą być zwrócone przez organizatora, mogą przejść na własność organizatora 



 organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w materiałach 

reklamowych i publikacjach związanych z konkursem, 

 udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na 

wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 

roku (Dz. U. 97. 133. 833 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych, 

 dla potrzeb konkursu zostanie utworzony doraźny zbiór danych osobowych, 

 po rozstrzygnięciu konkursu zbiór danych osobowych zostanie usunięty zgodnie z 

przepisami ustawy o ochronie danych osobowych .  

 w stosunku do pełnoletnich uczestników (rodziców, opiekunów,) konkursu zostanie 

spełniony obowiązek informacyjny zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 97. 133. 833 z późniejszymi zmianami).  

 uczestnik konkursu posiada pełnię praw autorskich do projektu pocztówki i przenosi je na 

Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze 

szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania projektu do wymogów druku, 

 

8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:  
Do 15 kwietnia 2015 roku Komisja składająca się z przedstawicieli organizatorów konkursu 

rozstrzygnie konkurs, wyłoni laureatów konkursu w trzech kategoriach, a spośród laureatów, 

autora zwycięskiej pracy.  

Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach :  

- uczniowie szkół podstawowych,  

- uczniowie szkół gimnazjalnych, 

- pozostali uczniowie i  mieszkańcy powiatu głogowskiego. 

 

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. 

Projekt, który zwycięży będzie wydrukowany w postaci znaczka przez 

Pocztę Polską. 

Wizerunek zwycięskiego znaczka pocztowego będzie opublikowany w 

głogowskich mediach. 

 
Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani przez organizatorów konkursu. 

Uroczyste podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się na Palmares Wystawy 

13 czerwca  2015r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie. 

 

9. INFORMACJE O KONKURSIE MOŻNA UZYSKAĆ: 

- w Gimnazjum nr 4 ul. Niedziałkowskiego 10, tel. 076 8356921,   www.master.pl/~gm.4, 

- w Szkole Podstawowej nr 10 ul. Adromedy 62, tel. 76 8338600, sp10@www.glogow.pl  

- na stronach www.zgpzf.pl w informacji Koła Filatelistów nr 1 w Głogowie, 

- w głogowskich mediach. 

  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

W imieniu organizatorów: 

Adam Kęstowicz, prezes Koła Filatelistów nr 1 

w Głogowie 

Barbara Markowska-Oling, dyrektor 

Gimnazjum nr 4 w Głogowie 

Marek Groffik, dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie  

 

http://www.master.pl/~gm.4
mailto:sp10@www.glogow.pl
http://www.zgpzf.pl/


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  

w KONKURSIE  

na projekt znaczka pocztowego 
związanego z 60-leciem 

Koła Filatelistów Nr 1 w Głogowie 
 

KARTĘ ZGŁOSZENIA PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I 

ODRĘCZNIE CZYTELNIE PODPISAĆ 

Imię i nazwisko …………………………………….………………………………………………… 

Adres …………………………………….…………………………………………………………… 

Nr telefonu …………………………………….………E-mail …………………………………….… 

Wiek / klasa i szkoła.…………………………….…………………………………………………… 

Oświadczenia: 

1. Wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie  

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka (imię i nazwisko)  

……………………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z 

regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

…………………………………….………………………………… 

                                                             (data i odręczny podpis) 

 

2. Wypełniają osoby pełnoletnie biorące udział w konkursie  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu  i akceptuję jego treść. Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu 

Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

                                 …………………………………….……………………………… 

                                                                                               data i odręczny podpis) 

 

 


