Zaproszenie
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej wraz z Pocztą Polską S.A. oraz Polskim Związkiem
Filatelistów Okręg Tarnowski zapraszają dzieci i młodzież przedszkoli, szkół podstawowych oraz
gimnazjów z terenu miasta i gminy Wojnicz do udziału w konkursie rysunkowym Wydarzenie,
które warto utrwalić na znaczku pocztowym.
Konkurs trwa od 05 października do 05 listopada 2015 r..
Nagrodą główną w konkursie (pierwsze miejsce w danej kategorii – przedszkole, szkoła
podstawowa, gimnazjum) jest wykonanie przez Organizatora i przekazanie zwycięzcy znaczka
z wykonaną pracą (usługa „Mój ZNACZEK” Poczty Polskiej S.A. Pozostałymi nagrodami są
wydawnictwa (książki) i drobne upominki rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
Publiczne rozstrzygnięcie konkursu oraz prezentacja prac nastąpi w trakcie II Wojnickiej Wystawy
Filatelistycznej w dniu 21 listopada 2015 r.
Organizatorzy

Regulamin konkursu rysunkowego dla dzieci i młodzieży

„Wydarzenie, które warto utrwalić na znaczku pocztowym”
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Tematem konkursu jest utrwaleniem lokalnego wydarzenia, miejsca, osoby, sytuacji, w graficznej formie
znaczka pocztowego.
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, zwane w dalszej części Regulaminu
Organizatorem. Współorganizatorami są: Poczta Polska S.A., Polski Związek Filatelistów Okręg Tarnowski
Czas trwania konkursu od 05 października do 05 listopada 2015 r. Ostateczny termin nadsyłania prac
konkursowych mija 05 listopada 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w następujących kategoriach wiekowych:
I – przedszkole,
II – szkoła podstawowa,
III – gimnazjum.
Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży lokalnymi wydarzeniami, które warto utrwalić w
formie znaczka pocztowego (np. osoba, miejsce, zdarzenie obecne, historyczne, itp.) oraz znaczkiem
pocztowym i filatelistyką.
Format pracy A 4. Technika plastyczna dowolna.
Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną pracę
Każda praca musi zostać opatrzona na odwrocie informacją zawierającą następujące dane: imię i nazwisko
autora, wiek, dane placówki oświatowej do której uczestnik uczęszcza (telefon kontaktowy, adres e-mail).
Do pracy uczestnika konkursu obowiązkowo powinno zostać dołączone oświadczenie rodziców lub prawnych
opiekunów zawierające zgodę na udział w konkursie na zasadach ustalonych w Regulaminie oraz zgodę
na przetwarzanie danych osobowych i przekazanie praw autorskich. Wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 1 do Regulaminu będący jego integralną częścią.
Prace należy przekazywać wyznaczonym osobom w danej placówce oświatowej, które następnie prześlą
je zbiorczo na adres: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, Rynek 29, 32-830 Wojnicz z dopiskiem
„Konkurs rysunkowy”.
Udział w Konkursie i związane z nim udostępnianie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
Komisja powołana przez Organizatora wybierze najciekawsze prace uwzględniając m.in.: wartość
artystyczną, oryginalność pracy, formę pracy nawiązującą do znaczka, związek pracy z tematem
konkursowym. Od decyzji komisji nie ma odwołania.

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Nagrodą główną w konkursie (pierwsze miejsce w danej kategorii) jest wykonanie przez Organizatora
i przekazanie zwycięzcy znaczka z wykonaną pracą (usługa „MójZNACZEK Poczty Polskiej S.A.). Nagroda
zostanie przekazana zwycięzcy w terminie ustalonym indywidualnie (po wykonaniu zlecenia przez
Pocztę Polską S.A.). Pozostałymi nagrodami są wydawnictwa (książki) i drobne upominki rzeczowe
oraz pamiątkowe dyplomy, tak dla uczestników, jak i dla placówki oświatowej uczestniczącej w konkursie.
Informacja o wynikach konkursu oraz laureatach umieszczone zostaną również w wydawnictwach
organizatora (m.in. Zeszyty Wojnickie) oraz stronach internetowych.
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
O wynikach konkursu Organizator powiadamia placówkę oświatową zwycięzców telefonicznie i elektronicznie
(e-mail) do dnia 18 listopada 2015 r. Publiczne rozstrzygnięcie konkursu oraz prezentacja prac nastąpi
w trakcie II Wojnickiej Wystawy Filatelistycznej w dniu 21 listopada 2015 r.
Przysyłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą na własność Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania
honorariów autorskich.
Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do:
zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych
zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,
odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
nie rozstrzygnięcia konkursu w całości lub w danej kategorii, w przypadku zbyt małej ilości
przekazanych prac,
rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu,
interpretacji i wykładni zapisów Regulaminu.

Wojnicz, dnia 01 października 2015 r.
Zatwierdził:
Zarząd TPZW
Załącznik nr 1

=WZÓR=
OŚWIADCZENIE
Ja (imię i nazwisko opiekuna prawnego), .................................zamieszkały/a (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy)
……………….............................................................................................................., oświadczam, że zapoznałem/am się z
treścią Regulaminu konkursu „Wydarzenie, które warto utrwalić na znaczku pocztowym” i wyrażam zgodę na wzięcie
udziału w nim mojej/mojego córki/syna (imię i nazwisko dziecka) ......................................................................................
w trybie i na zasadach zgodnych z Regulaminem oraz przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach z nim związanych.
Ponadto oświadczam, że z dniem doręczenia Organizatorowi rysunku konkursowego na Organizatora przechodzą bez
wynagrodzenia:
 autorskie prawa majątkowe do przekazywanej pracy na polach eksploatacji w zakresie: utrwalania i
zwielokrotniania nadesłanego utworu – wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu na technikę, ilość i
wielkość nakładu;, obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzenie do
obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadanie drogą przewodową bądź bezprzewodową,
odtwarzanie, remitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie wybranym przez siebie, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu
terytorialnym, wprowadzanie korekty, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystywanie fragmentów,
 prawa pokrewne z zastrzeżeniem miedzy innymi ujawnienia nazwiska Autora (autorów) w sposób
zwyczajowo przyjęty.
 własność nadesłanych rysunków konkursowych.
.............................................................
(podpis, miejsce i data)

