
  

  

 

 

 

 Polski Związek Filatelistów Oddział Bytom  
 

ogłasza 

Rejonowy Konkurs Plastyczny  

na projekt znaczka pocztowego 

 

pt. „40. rocznica  wprowadzenia stanu wojennego” 

 

pod patronatem: 

Haliny Biedy Senator Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 

 

Konkurs jest organizowany z okazji 

40.  rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 

 

Cele konkursu:  

1. Popularyzacja wiedzy  o  historii  Górnego Śląska. 

2. Zainteresowanie i zapoznanie z obiektami historycznymi na Górnym 

Śląsku. 

3. Rozwijanie zainteresowań postaciami historycznymi związanymi                           

ze stanem wojennym. 

4. Kształtowanie szacunku do historii, kultury i tradycji.  

5. Zainteresowanie dzieci i młodzieży filatelistyką. 

6. Zwrócenie uwagi na walory plastyczne i edukacyjne znaczka pocztowego. 



Proponowane tematy: 

 Śląscy bohaterowie stanu wojennego. 

 Strajki w zakładach przemysłowych na  Górnym Śląsku . 
  

 

Regulamin konkursu 

1. Prace mogą być wykonane dowolną techniką na papierze w formacie A-4. Pracę należy 

sfotografować, a zdjęcie przesłać na adres e-mail organizatora.  
2. Projekt znaczka powinien zawierać napis POLSKA oraz nominał znaczka (cenę). 

3. Praca nie może zawierać symboli zastrzeżonych prawnie. 
4. Prace będą oceniane przez: plastyka, przedstawiciela poczty  oraz przedstawiciela 

filatelistyki. 
5. Do pracy powinna być dołączana Informacja zawierająca następujące dane: tytuł 

pracy, imię, nazwisko uczestnika, nr telefonu, szkołę/placówkę z adresem                              

i klasą/wiekiem uczestnika, nazwisko i imię opiekuna, przesłana  w tym samym 

mailu razem ze zdjęciem pracy. 
6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

7. Prace przygotowane na konkurs muszą być pracami własnymi nieprzedstawianymi na 

innych konkursach.  

8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
9. Każdy uczestnik wraz z jego rodzicem lub opiekunem prawnym do pracy dołączają  

zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na bezpłatne wykorzystanie pracy 

konkursowej przez organizatora, Pocztę Polską i Polski Związek Filatelistów w celach 

wydawniczych i marketingowych związanych z konkursem. 

10. Dodatkowych informacji udziela p. Józef Woźnicka pod tel. 501 668 926 

Terminy 

1. Ogłoszenie konkursu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych -  24.11.2021 r.  
2. Zdjęcia prac należy przesłać w terminie do  6 grudnia 2021 r. na adres e-mail: 

jwl39@o2.pl 
3. Ogłoszenie wyników i uroczystość rozdania nagród odbędzie się 12 grudnia 2021 r.                    

w Bytomskim Centrum Kultury, Bytom pl. Karin Stanek 1 (nagrodzeni zostaną 

powiadomieni telefonicznie lub mailowo o godzinie uroczystości). 
 

Ocena prac konkursowych 

 

1.   Prace niezgodne z tematem konkursu, dostarczone po terminie lub bez dołączonego 

oświadczenia oraz informacji zawierającej dane uczestnika  nie będą kwalifikowane 

do udziału w konkursie. 

2.   Prace będą oceniane przez: plastyka, przedstawiciela poczty  oraz przedstawiciela 

filatelistyki. 

3.   Decyzje komisji konkursowej są  ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

4. Komisja oceniać będzie  prace według następujących kryteriów:  

a. Zgodność z tematem. 

b. Pomysłowość i oryginalność. 

c. Estetyka wykonania.  

d. Ciekawe ujęcie tematu. 

e. Jakość wykonanego zdjęcia. 

mailto:jwl39@o2.pl


5. Rozstrzygnięcie konkursu: 

a. W każdej kategorii wiekowej przewidziane są trzy nagrody główne (I, II i III 

miejsce). 

b. Dodatkowo spośród wszystkich prac Komisja wyłoni jedną najlepszą pracę 

przyznając tytuł Laureata. 

c. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.  

d. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wynikach konkursu telefonicznie lub 

mailowo oraz zobowiązane o dostarczenie oryginałów swoich prac. 

 

Oświadczenie 

1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu konkursu 

plastycznego pod nazwą „40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego” 

organizowanego przez  Polski Związek Filatelistów Oddział Bytom i akceptuje jego 

warunki. 

2. Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie pracy konkursowej przez organizatora, 

Pocztę Polską i Polski Związek Filatelistów w celach wydawniczych i marketingowych 

związanych z konkursem oraz na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację 

danych osobowych mojego syna/córki ………………………………………………..., 

w postaci imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły przez współorganizatorów konkursu (w 

tym na swoich stronach internetowych) w celach konkursowych,  

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że: 

 administratorem podanych danych jest Polski Związek Filatelistów Odział Bytom 

celem przetwarzania danych jest organizacja konkursu plastycznego „40. rocznica 

wprowadzenia stanu wojennego”, 
 podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją 

niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w konkursie, 
 podane dane będą przechowywane przez okres 1 roku dane nie będą udostępniane 

podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, 
 przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz  może Pani/Pan 

wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

narusza Pani/Pana prawa lub RODO. 

 

 

…………………….                         ………………………………………...   
   Miejscowość, data  Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego    

 

         ……………………….    (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


