Regulamin Międzynarodowego Konkursu
dla dzieci i młodzieży polskiej za granicą na projekt znaczka pocztowego,
poświęconego królowi Janowi III Sobieskiemu
i Odsieczy Wiedeńskiej w 1683 r.

Patronat honorowy:
1. Artur Lorkowski -Ambasador RP W Wiedniu.
2. Paweł Jaskanis - Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
3. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
4. prof. Bogusław Dybaś - Dyrektor Stacji Wiedeńskiej Polskiej Akademii Nauk.
5. Włodzimierz Szeląg – Dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej
w Wiedniu.

Zasady konkursu.
1.

Organizatorem konkursu na projekt znaczka pocztowego jest

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy
Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu.
2.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży polskiej

mieszkającej za granicą. Udział mogą brać uczniowie w wieku od 10 do
19 lat szkolnych punktów konsultacyjnych i zespołu szkół przy
ambasadach, uczniowie szkół polonijnych oraz dzieci i młodzież
nieuczęszczające do szkół polskich poza granicami.

Ze strony Polski do udziału zostało zaproszone LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III
Sobieskiego z Warszawy

3. Cele konkursu:
a) uczczenie 333. rocznicy bitwy pod Wiedniem,
b) kształtowanie świadomości historycznej i postaw patriotycznych młodego pokolenia
poprzez upowszechnianie wiedzy o bitwie pod Wiedniem w 1683 r.,
c) budzenie zainteresowań przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
d) kształtowanie umiejętności kreatywno-krytycznego myślenia o dziejach minionych i ich
wpływie na współczesność,
e) rozwijanie zainteresowań tematyką historyczną.
4. Warunki uczestnictwa:
a) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne przygotowanie prac w zakresie
wykonania projektu znaczka pocztowego do wyboru:
 praca wykonana metodą tradycyjną na papierze w formacie A4 lub A5, dowolną techniką
plastyczną,
 praca wykonana za pomocą technik komputerowych przesłanych na płycie CD

w

formacie JPG, może to być zdjęcie lub grafika nieprzekraczająca formatu A4.
b) Każdy projekt znaczka powinien posiadać charakterystyczną perforację (szerokość 0,5-1
cm) oraz w wybranym przez autora miejscu napis „POLSKA”.
c) Mile widziane zaznaczenie, że projekt odnosi się do 333. rocznicy bitwy pod Wiedniem.
d) Problematyka prac może obejmować postać króla Jana III Sobieskiego lub Odsiecz
Wiedeńską.
e) Konkurs jest jednoetapowy, otwarty i podzielony na kategorie:
 kategoria I - prace wykonane metodą tradycyjną: grupa 10-13 lat i 14-19 lat
 kategoria II - prace wykonane na komputerze: grupa 10-13 lat i 14- 19 lat
f) Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Oceniane będą tylko prace
indywidualne.
g) Każdą pracę należy czytelnie podpisać (imię, nazwisko, adres, wiek, nazwę szkoły). Do
przesyłanej pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszeniową.
h) Prace wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub
nieterminowe zgłoszenia do konkursu.
6. Konkurs trwa od 15.05.2016 r. do 10.09.2016 r. Prace konkursowe wraz z kartą
zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres (decyduje data stempla pocztowego)
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Wiedniu (Polnische Schule)
Kollegium Kalksburg, Promenadeweg 3, 1230 Wiedeń, Austria.

lub drogą internetową na adres wieden@orpeg.pl
7. Rozwiązanie konkursu zostanie ogłoszone we wrześniu 2016 r. Lista laureatów ogłoszona
zostanie na stronie internetowej szkoły www.wieden.orpeg.pl. O terminie wręczenia
nagród laureaci zostaną powiadomieni.
8. Przyjazd i pobyt laureatów, którzy chcieliby nagrodę odebrać osobiście, na własny
koszt. Organizatorzy prześlą nagrody pocztą na wskazany adres.
9. Zasady przyznawania nagród.
a) Spośród nadesłanych prac jury wybierze po trzy najlepsze prace w I i II kategorii w dwóch
grupach wiekowych. Przy ocenie prac jury weźmie pod uwagę: zgodność z tematem,
poprawność merytoryczną, atrakcyjność pomysłu i wykonania.
b) Przewidywane są nagrody rzeczowe: albumy, książki. Organizator może przyznać również
inne nagrody.
c) Dodatkowo, niezależnie od grupy wiekowej, zostaną przyznane nagrody specjalne:
 dla uczestnika z zagranicy - pobyt w Warszawie, nagrodę ufunduje LXXV Liceum
Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Warszawie.
 dla uczestnika z Polski- weekend w Wiedniu, nagrodę ufunduje SPK im. Jana III
Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu oraz Stowarzyszenie Mea Polonia.
 nagroda specjalna ufundowana przez Muzeum w Wilanowie dla autorki/autora
najlepszej pracy: wizyta w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z
indywidualnym oprowadzaniem (dla młodego twórcy i opiekuna), po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu.
 nagroda specjalna ufundowana przez Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w
Wiedniu – pobyt w Polsce.
d) Uwaga! Opiekunowie nagrodzonych przyjeżdżają na własny koszt.
11.W skład jury wchodzą nauczyciele SPK w Wiedniu, przedstawiciele Rady Rodziców,
Ambasady RP w Wiedniu oraz polskich instytucji i artyści plastycy z Austrii.
12. Postanowienia końcowe:
a) prace na przesyłane są na koszt własny oraz własne ryzyko i nie podlegają zwrotowi,
b) biorąc udział w konkursie, uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte w regulaminie,
c) osoby nagrodzone wyrażają zgodę na zamieszczenie swojego imienia i nazwiska na stronie
internetowej Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych oraz na upublicznienie swoich prac.
d) uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich prac w celach promocyjnych.
13. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +43/1/8884158181 w godzinach pracy
SPK w Wiedniu lub drogą mailową pod adresem wieden@orpeg.pl
Życzymy powodzenia i czekamy na Wasze prace!

Organizatorzy konkursu.

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie na projekt znaczka pocztowego
poświęconego królowi Janowi III Sobieskiemu i Odsieczy Wiedeńskiej w 1683 r.
KARTĘ ZGŁOSZENIA PROSIMY WYPEŁNIĆ

CZYTELNIE,

DRUKOWANYMI

LITERAMI I ODRĘCZNIE CZYTELNIE PODPISAĆ
Imię i nazwisko
…………………………………….……………………………………………………………..
Adres
…………………………………….……………………………………………………………..
.Nr telefonu ……………………………………E-mail …………………………………….….
Wiek / klasa, szkoła .……………………….……………………………………………….
Oświadczenia: 1.
Wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie
Wyrażam

zgodę

na

udział

w

Konkursie

mojego

dziecka

(imię

i

nazwisko)

……………………………………………………………………………… Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z regulaminu
Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
……………………………………
(data i odręczny podpis)
2. Wypełniają osoby pełnoletnie biorące udział w konkursie
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść. Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu
Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
…………………………
(data i odręczny podpis)

