
Organizatorami Konkursu są:

Fundacja Banku Ochrony Środowiska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 32; wpisana do rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki 
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000347694, NIP 527 262 13 45, REGON 142270488-
00026
oraz
Poczta Polska S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON 
010684960, o kapitale zakładowym wynoszącym 774 140 000 zł, w całości wpłaconym
(dalej zwani „Organizatorami”) 
Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Infrastruktury, 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
Rzecznika Praw Dziecka.

W szkole odbędzie się konkurs wewnętrzny i zostaną wybrane trzy prace, które zostaną przesłane do 
organizatora i wezmą udział w konkursie głównym.

Prace będą oceniane i nagradzane w trzech kategoriach wiekowych:

Poniżej 12 roku życia; 
12-15 lat; 
16-19 lat.
Przy czym brany jest pod uwagę wiek autora w momencie wykonania pracy. 

Wszystkie prace konkursowe zgodne z Regulaminem oceniane będą przez Komisję Sędziowską składającą 
się przedstawicieli Organizatorów oraz specjalistów w zakresie projektowania graficznego. 

Praca konkursowa podlega ocenie według następujących kryteriów:

estetyka wykonania; 
pomysłowość i oryginalność; 
zgodność pracy z tematyką konkursową; 
możliwość wykorzystania jako wzoru dla znaczka pocztowego; 

Decyzje Komisji Sędziowskiej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Prace niespełniające wymagań technicznych przewidzianych w Regulaminie, w tym prace stworzone 
techniką przestrzenną, komputerową lub w orientacji pionowej nie będą podlegać ocenie.

Organizatorzy przewidują przyznanie trzech Nagród Głównych (po jednej w każdej kategorii wiekowej) w
postaci: 

 wydania we wrześniu 2020 roku przez Pocztę Polską S.A. 3 znaczków pocztowych w formie 
arkusika trzyznaczkowego w nakładzie 100 tysięcy sztuk zaprojektowanym przez Pocztę Polską 
S.A. na podstawie prac konkursowych, którym przyznano nagrody główne
oraz 

 przyznania nagród rzeczowych o łącznej wartości do 3000 PLN brutto (słownie: trzy tysiące 
złotych), dla: uczestników Konkursu (autorów nagrodzonych prac konkursowych) oraz 
Koordynatorów Placówek (z których nadesłano nagrodzone prace konkursowe). 

 Organizatorzy przewidują we wszystkich kategoriach wyróżnienia dla 10 prac w postaci nagród 
rzeczowych – o łącznej wartości do 7000 PLN brutto (słownie: siedem tysięcy złotych), dla: 
uczestników Konkursu (autorów nagrodzonych prac konkursowych) oraz Koordynatorów Placówek 
(z których nadesłano nagrodzone prace konkursowe). O podziale wyróżnień pomiędzy kategorie 
wiekowe zadecyduje Komisja Sędziowska. 

 Łączna pula na nagrody i wyróżnienia wynosi do 10 000 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych). 

 Komisja Sędziowska (jeśli uzna za zasadne) może wnioskować do Organizatorów o przyznanie 
dodatkowych nagród. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany kwoty ogólnej nagród oraz sposobu jej 
rozdziału. 


