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 Ogólnopolski konkurs 
na projekt znaczka pocztowego  

związanego z 900-leciem obrony Głogowa 
 

pod patronatem  
Starosty Głogowskiego pani Anny Brok 

oraz Prezydenta miasta Głogowa pana Jana Zubowskiego 
 

ORGANIZATORZY KONKURSU 
Koło Filatelistów Nr 1 w Głogowie 

Gimnazjum nr 4 w Głogowie 
 

 
 

 
zapraszają uczniów, młodzieŜ oraz dorosłych 

do wzięcia udziału w 
 

OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE 
NA  PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO ZWIĄZANEGO 

 Z 900-LECIEM OBRONY GŁOGOWA 
 

Konkurs ma charakter otwarty. Tematyka konkursu to projekt znaczka pocztowego 
związany z 900-leciem obrony Głogowa.  

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, autor zwycięskiej pracy otrzyma 
laptopa ufundowanego przez pana Pawła Markowskiego.  

Termin dostarczenia prac do Gimnazjum nr 4 w Głogowie ul.Niedziałkowskiego 
10 to 25 września 2009 roku. 

śywimy nadzieję, Ŝe tematyka konkursu oraz atrakcyjne nagrody zachęcą Państwa 
do wzięcia udziału w konkursie. 

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu, który znajdziecie 
Państwo na stronach www: obchodów 900-lecia obrony Głogowa   www.1109.pl, 
mediów głogowskich, starostwa powiatu głogowskiego, urzędu miasta Głogowa,  
Gimnazjum nr 4 w Głogowie. 

 



Głogów 5 maja 2009r. 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 
NA  PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO ZWIĄZANEGO 

 Z 900-LECIEM OBRONY GŁOGOWA 
 

1. ORGANIZATORZY KONKURSU: 
Koło Filatelistów Nr 1 w Głogowie 
Gimnazjum nr 4 w Głogowie 

 
2. CEL KONKURSU: 

Ideą konkursu jest  
- popularyzacja wiedzy filatelistycznej wśród dzieci i młodzieŜy szkolnej, 
- propagowanie historii miasta Głogowa, 
- prezentacja moŜliwości twórczej mieszkańców powiatu głogowskiego, 
- rozwijanie wraŜliwości estetycznej, 
- wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu róŜnych technik plastycznych 

  

3 ZASADY UCZESTNICTWA: 
Konkurs ma charakter otwarty.  
Temat: Znaczek pocztowy związany z 900-leciem obrony Głogowa. 

 
4. ADRESACI KONKURSU:  

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli mieszkańcy 
Polski 

 
5.TERMIN I ZGŁOSZENIE: 

Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu wraz z kartą zgłoszenia naleŜy dostarczyć lub 
przesłać do dnia 25 września 2009 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres: 
Gimnazjum nr 4 
67-200 Głogów 
ul.Niedziałkowskiego 10 
 
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).  

 
6. WARUNKI KONKURSU: 

- Projekt znaczka naleŜy przygotować w wersji papierowej, techniką dowolną, w wymiarze od A-3 do  
lub A-4,  

- prace nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane ani nagradzane, 
- prace dostarczone na konkurs muszą być opisane, koniecznie drukowanymi literami, na odwrocie 

(tytuł , imię i nazwisko, wiek, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail), podpisane 
przez autora, prace wykonane przez osoby niepełnoletnie muszą zawierać równieŜ zgodę rodziców 
wyraŜoną podpisem, 

- do pracy naleŜy dołączyć wypełnioną kartę uczestnictwa, 
- prace nie spełniające wymogów regulaminu nie wezmą udziału w konkursie. 
- prace nie będą zwracane, prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora, 
- organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i 

publikacjach związanych z konkursem, 



- udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na 
wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 
1997 roku (Dz. U. 97. 133. 833 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych.  

- uczestnik konkursu posiada pełnię praw autorskich do projektu znaczka i przenosi je na Organizatora 
w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym 
uwzględnieniem konieczności dostosowania projektu do wymogów druku, 

- uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach  eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994r.), w 
tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, 
udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych 
i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu. 

 
7. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:  

W dniach od 28 września do 2 października 2009 roku Komisja składająca się z przedstawicieli 
organizatorów konkursu rozstrzygnie konkurs, wyłoni laureatów konkursu w trzech kategoriach, a 
spośród laureatów autora zwycięskiej pracy. Przewidziane są równieŜ wyróŜnienia. 
Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach :  

- uczniowie szkół podstawowych  
- uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  
- osoby dorosłe 

 
Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. 
Autor zwycięskiej pracy otrzyma laptopa. 
Wizerunek zwycięskiego znaczka pocztowego będzie opublikowany w Głogowskich mediach. 
Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani przez organizatorów konkursu. 
Palmares - uroczyste podsumowanie wystawy i konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 14 
listopada 2009r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie. 

 
8. INFORMACJE O KONKURSIE MOśNA UZYSKAĆ:  

- Gimnazjum nr 4 w Głogowie ul.Niedziałkowskiego 10, tel. 076 8356921, www.master.pl/~gm.4 
- Strona obchodów 900-lecia obrony Głogowa   www.1109.pl 
- na stronach www starostwa powiatu głogowskiego, urzędu miasta Głogowa 
- na stronach mediów głogowskich 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.  
 

 
 

Organizatorzy konkursu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA 

GŁOGÓW 2009 
 z okazji 900-lecia obrony Głogowa 
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KARTA ZGŁOSZENIA 
 
 

Udziału w ogólnopolskim konkursie 
NA  PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO ZWIĄZANEGO 

 Z 900-LECIEM OBRONY GŁOGOWA 
 
 
 
Prosimy wypełniać drukowanymi literami. 
 
Imię i nazwisko autora pracy: 
 
 
Miejsce i data urodzenia: 
 
 
Adres / adres do korespondencji: 
 
 
Telefon kontaktowy, adres e-mail: 
 
 
Kategoria wiekowa (prosimy zaznaczyć odpowiednie kółeczko):  

o uczniowie szkół podstawowych  
o uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
o osoby dorosłe 

 
 
Akceptuję warunki konkursu wyszczególnione w regulaminie konkursu. 
 
 
 
 

Data i czytelny podpis autora pracy  
( podpis rodzica niepełnoletniego autora pracy) 

 
 
 
 
 
 
 
 


