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ZNACZKA POCZTOWEGO

 ratujEmy klimat

Jak zaprojektować znaczek? WYTYCZNE DLA AUTORÓW
Zanim przystąpisz do pracy zapoznaj się z wytycznymi technicznymi dotyczącymi pracy konkursowej.

Przykłady błędnych prac

Tematyka pracy konkursowej
Twoja praca powinna przedstawiać konkretne sposoby ochrony klimatu do hasła „Ratujemy Klimat”. Myśląc o ochronie klimatu zwróć 
przede wszystkim uwagę na przyczyny zmian klimatu, wśród których należy wymienić nadmierną emisję gazów cieplarnianych.
Tematyka zgłaszanych prac powinna ściśle wiązać się z przesłaniem „Ratujemy klimat”, czyli ukazywać konkretne sposoby ochrony 
klimatu prowadzone nie tylko na dużą skalę przez wyspecjalizowane instytucje, ale również przez każdego z nas.
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Na pracy konkursowej
 nie umieszczaj

nominału znaczka
napisu "Polska"
napisu "PWPW"
nazwiska autora
dużych napisów
znaków towarowych, różnych marek

•
•
•
•
•
•

Tytuł pracy
nadaj tytuł gotowej pracy
powinien być inny niż hasło przewod-
nie konkursu tj. „Ratujemy klimat”
maksymalnie 30 znaków ze spacjami

•
•
•

Opis koncepcji
napisz krótki opis swojej pracy, 
powinien odpowiadać na pytania: Co 
Cię zainspirowało? Jakie jest przesła-
nie zaproponowanego ujęcia graficz-
nego?
maksymalnie na 600 znaków ze 
spacjami

•
•

•

Technika wykonania pracy
Na papierze, dowolna, ale taka, która nie 
będzie przestrzenna, np. farbami, kredka-
mi, ołówkiem itp.

Orientacja
Pozioma

Format
25 cm szerokości i 18,5 cm wysokości
pracę możesz przygotować w specjal-
nie przygotowanym szablonie, który 
znajduje się na stronie konkursu.

•
•

praca przygotowana w orientacji pionowej - 
pamiętaj, że praca ma być przygotowana 
w orientacji poziomej

zbyt mały format pracy - pamiętaj praca powinna 
mieć następujący wymiar: 25x18,5 cm

elementy typowo znajdujące się na znaczkach: 
nominał, napis "Polska", napis "PWPW", nazwi-
sko autora

na pracy nie mogą znaleźć się logotypy produk-
tów, producentów, firm, instytucji.

duże napisy np. hasło "Ratujemy klimat"

GOTOWĄ PRACĘ  wraz z tytułem i opisem przekaż koordynatorowi konkursu 
W TWOJEJ szkole lub domu kultury.


