
 

REGULAMIN 

VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na projekt znaczka pocztowego                                            

„Rok Mikołaja Kopernika” 
 

 
 

pod patronatem 
Danuty Bogusławskiej - Dyrektora Regionu Sieci we Wrocławiu Poczty Polskiej S.A. 

 
 

             
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu plastycznego na projekt znaczka 

pocztowego pt. „Rok Mikołaja Kopernika” zwanego dalej Konkursem. 

2.  Organizatorami Konkursu są: 

- Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, 

- Redakcja miesięcznika „Filatelista”, 

- Koło PZF Nr 4 w Oleśnicy, 

- Koło Internetowe PZF (KI PZF). 

3. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz 
ponadpodstawowych. 

4. Cele Konkursu: 

- rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci i 
młodzieży, 

- zachęcenie do poszerzania informacji o Mikołaju Koperniku, 

- rozwijanie zainteresowań filatelistyką, 

- zwrócenie uwagi na walory plastyczne i edukacyjne znaczka. 

5.  Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy na zadany temat dowolną techniką 

plastyczną (z wyłączeniem kolaży przestrzennych). 

6. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę. 

7.  Praca powinna być wykonana w układzie pionowym i mieć format A5 (210 x 148 mm).  

8.  Każdy projekt znaczka winien posiadać napis POLSKA i obok nominał 3,90 zł. 

9.  Do każdej pracy powinna być dołączona karta informacyjna zawierająca następujące 
dane: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko opiekuna (w przypadku 
dzieci do lat 18), reprezentowaną szkołę (MKF), adres oraz kontakt telefoniczny i 
mailowy opiekuna. 

10. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. 

11. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich 

na rzecz organizatorów i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez nich danych 

osobowych. 

12.  Regulamin Konkursu zostanie opublikowany na stronach internetowych: 

www.muzeum.wroclaw.pl, www.zgpzf.pl i www.kzp.pl 

13.  Prace należy nadsyłać do 15 lutego 2023 roku (decyduje data wpływu) na adres 
redaktora naczelnego „Filatelisty”: Adam Szuler, ul. Kopernika 15c/9, 56-405 
Oleśnica z dopiskiem „Rok Mikołaja Kopernika”. 

14.  Prace zostaną ocenione w 3 grupach wiekowych: klasy I-IV, klasy V-VIII oraz szkoły 



1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu Plastycznego pt.  „Rok Mikołaja 

Kopernika” organizowanego przez MPiT, Redakcję miesięcznika „Filatelista”, Koło PZF Nr 4 w Oleśnicy oraz 

Koło Internetowe PZF (KI PZF) i akceptuję jego warunki. 

2. Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie pracy konkursowej przez organizatorów w celach wydawniczych i 

marketingowych związanych z Konkursem oraz na przetwarzanie i publikację danych osobowych mojego 

syna/córki ......................................................................................................................................................... , 

w postaci imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły przez organizatorów Konkursu (w tym na swoich stronach 

internetowych i w mediach społecznościowych) w celach konkursowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z póź. zm.) 

 

 
............................................................................................................... 

(miejscowość, data, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

ponadpodstawowe. 

15.  Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów. 

16.  Prace będą oceniane zgodnie z kryteriami: zgodność pracy z tematyką konkursu i 
wytycznymi regulaminu, pomysłowość, oryginalność i estetyka. 

17. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8.03.2023 roku podczas wystawy „Mikołaj 

Kopernik – astronom i ekonomista” w MPiT we Wrocławiu oraz dostępne będą na 

stronach internetowych podanych w pkt. 12 i na łamach miesięcznika „Filatelista” w 

kwietniu 2023 roku. Laureaci miejsc 1-3 w każdej grupie zostaną uhonorowani 

nagrodami ufundowanymi przez organizatorów konkursu. Ponadto zwycięski projekt 

(Grand Prix) zostanie wydany w formie kartki okolicznościowej. Dodatkowo 

organizatorzy zastrzegają sobie prawo i możliwość wykorzystania innych prac do 

wszelkich innych wydawnictw związanych z Rokiem Mikołaja Kopernika. 

18. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego 

Regulaminu. 

19.  Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu oraz prawo do unieważnienia 
lub odwołania Konkursu, w każdym czasie i bez podania przyczyny, poprzez 
zamieszczenie na stronach internetowych podanych w pkt. 12 stosownego 
ogłoszenia. 

20.  Osoby do kontaktu: Monika Orzech-Myrlak, tel. 534-146-575, e-mail: 
monika.orzech@muzeum.wroclaw.pl i Adam Szuler, tel. 691-437-160, e-mail: 
adamszuler@wp.pl 

21. Regulamin zatwierdzono w dniu 05.01.2023 roku. 
 

 Załącznik do pracy stanowi oświadczenie 
  

 

Imię i nazwisko oraz klasa i wiek autora pracy  

Imię i nazwisko opiekuna (w przypadku dzieci do lat 18)  

Szkoła (MKF)  

Adres, kontakt telefoniczny i mailowy opiekuna  


