
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO – FILATELISTYCZNEGO 

Na projekt znaczka i kartki pocztowej 

z okazji Roku Bydgoskiego Harcerstwa  

 

Temat: ”100 lat służby i dobrej zabawy”  
 

1. Organizatorem konkursu jest dh Grażyna Błażejak – prezes koła filatelistów w 

Łochowie, opiekun HMKF w Szczepie Zielona Siódemka.”. 

 

2. Konkurs adresowany jest do: 

  - Harcerzy  

  - Zuchów 

 

Cele konkursu: 

- inauguracja i zakończenie 

   Roku Bydgoskiego Harcerstwa 

- rozwijanie zdolności manualnych  -     

- rozwijanie wyobraźni dzieci 

- promocja filatelistyki 

          

 

3. Konkurs polega na indywidualnym wykonaniu prac plastycznych wyłącznie na 

załączonym do regulaminu wzorze znaczka. Praca w pionie związana z tematyką 

konkursu za pomocą ołówka, kredek, lub innej techniki plastycznej. 

 

4. Pracę należy podpisać (drukowanymi literami) na odwrocie imieniem i nazwiskiem.  

Nie podpisane prace nie będą brane pod uwagę.  

 

5.  Z pośród wszystkich nadesłanych /przekazanych projektów zostaną wybrane trzy  

zdaniem komisji konkursowej najładniejsze i najbardziej zgodne z tematem konkursu. 

  

6. Czas trwania konkursu: 

 

a. I etap:  30 października  2017 r. 

 

Jest to okres dostarczania prac: osobiście lub wysyłając listem zwykłym ekonomicznym za 

pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) adres wysyłki: Grażyny Błażejak 

 ul. Kopernika 1, 85-950 Bydgoszcz.  

 

                  b. II etap: do 15 listopada 2017 r., komisja konkursowa w składzie: 

 

 - Dh Grażyna Błażejak – Prezes Koła PZF w Łochowie  

 - Dh Witold Błasiak - Sekretarz Koła PZF w Łochowie 

 - Zbigniew Gnyszek – Prezes Koła PZF w Bydgoszczy 

 

Oceni wszystkie nadesłane/otrzymane projekty i wyłoni zwycięzców (I, II III miejsce).  

 



W terminie wcześniej wskazanym przez Komendantkę Hufca Bydgoszcz-Miast  nastąpi 

uroczyste rozdanie nagród.  Zostanie również zorganizowana wystawa wszystkich prac 

biorących udział w konkursie. 

 

 

Nagrodzone prace mogą posłużyć jako motyw do wydruku znaczków pocztowych oraz kartek 

okolicznościowych.  

 

 

 

Postanowienia końcowe 
 

a. Organizator nie zwraca prac konkursowych. 

b. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu 

c. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego 

regulaminu. 

 

 

Regulamin zatwierdzono w dniu 12. maja 2017 r.  

 


