
III Ogólnopolski Konkurs Origami
“Z papierem wśród zwierząt”

ORGANIZATORZY
 Szkoła Podstawowa nr 19 im. W. Chotomskiej w Łodzi

KONKURS POD PATRONATEM
 Polskiego Centrum Origami
 Polskiego Towarzystwa Origami
 Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi
 Magazynu dla dzieci “Świerszczyk”
 Portalu “Miasto Dzieci”

CELE KONKURSU
 - propagowanie sztuki origami jako atrakcyjnego sposobu spędzania czasu wolnego
 - kształtowanie umiejętności wykonywania prac techniką origami
 - rozwijanie wrażliwosci estetycznej i twórczej ekspresji dzieci
 - doskonalenie sprawności manualnej, wyobraźni przestrzennej,
   koncentracji i wytrwałości
 - kształtowanie zamiłowania do sztuki origami
 - kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego świata zwierząt
    i uwrażliwienie na ich potrzeby

UCZESTNICY
 Konkurs adresowany do wszystkich miłośników origami z całej Polski.
 Prace oceniane będą w kategoriach:
  - przedszkolaki
  - uczniowie klas 1 - 3 szkół podstawowych
  - uczniowie klas 4 - 6 szkół podstawowych
  - uczniowie klas 7 - 8 i gimnazjaliści 



WARUNKI UCZESTNICTWA
 Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest wykonać pracę w formie obrazu 
(do powieszenia na ścianie), która przedstawiać będzie zwierzęta Australii.
w ich naturalnym środowisku. Pracę należy wykonać na tekturowym podkładzie 
o wymiarach 40 cm x 40 cm. Elementy pracy nie mogą wystawać poza jego obszar. 
 Elementy obrazu należy wykonać w technice origami (płaskie lub przestrzenne). 
Nie jest dozwolone nacinanie kartki w trakcie składania. Można zastosować klej w celu 
połączenia elementów obrazu. Można wykorzystać różne dodatki np. kamyczki, liście 
i inne do ozdobienia pracy. 
 Każdy uczestnik może złożyć na konkurs tylko 1 pracę. Z tyłu pracy prosimy 
o doklejenie klejem na gorąco małej pętelki ze sznurka, aby ułatwić powieszenie obrazu
podczas wystawy. Konieczne jest też naklejenie z tyłu pracy wypełnionej metryczki 
oraz o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i oświadczenia. Kartę zgłoszenia oraz 
oświadczenia prosimy osobno dołączyć do pracy. Prace bez metryczki, bez karty zgłoszenia 
oraz oświadczenia nie będą oceniane. 

  KRYTERIA OCENY
  Jury konkursu oceniać będzie:
  - zgodność z tematem konkursu
  - atrakcyjność wizualną
  - kompozycję i estetykę wykonania pracy
  - trudność złożeń
  - dobór koloru i papieru

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
 Prace należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 19 
im. W. Chotomskiej w Łodzi, ul. Balonowa 1, do dnia 31 marca 2019 r. (nie decyduje data 
stempla pocztowego). Prosimy o dokładne zabezpieczenie prac przed ewentualnymi 
uszkodzeniami w czasie transportu.
 Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a opiekunowie 
specjalne podziękowania. Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród 
i dyplomów odbędzie się w 27 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 19 w Łodzi 
ul. Balonowa 1. Podsumowaniu konkursu towarzyszyć będą warsztaty origami 
przeprowadzone przez doświadczonych instruktorów. 
 Lista nagrodzonych osób zamieszczona będzie na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej nr 19 w Łodzi pod adresem  http://www.sp19lodz.wikom.pl/ 
oraz na facebookowym pro�lu szkoły.
 Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas podsumowania konkursu,
a także na pokonkursowej wystawie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi. 
  
UWAGI
 Zbiorczą kartę zgłoszenia wypełnia jednostka zgłaszająca z załączeniem 
oświadczeń podpisanych przez opiekunów prawnych. W przypadku zgłoszenia
indywidualnego, prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia przez opiekuna prawnego.
 Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu odbywać się będzie 
wyłącznie w celach związanych z konkursem. W miarę możliwości wystawa zostanie 
zaprezentowana również w innych miejscach kulturalnych.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie 
trwania konkursu.

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI
 Blanka Pentela - instruktor origami PTO  (blunek@interia.pl)
 Barbara Kamińska - instruktor origami PCO   (baskakam@wp.pl)



III OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORIGAMI
“Z PAPIEREM WŚRÓD ZWIERZĄT - AUSTRALIA”

KARTA ZGłOSZENIA

PRACE ZGŁASZANE DO KONKURSU:
    

LP Imię i nazwisko autora pracy Wiek Klasa Kategoria KREATOR*

* OSOBA, ktÓRA ZAPROJEKTOWAŁA MODEL. W przypadku umieszczenia na pracy konkursowej modeli
zaprojektowanych przez różnych kreatorów, prosimy o podanie wszystkich Z WYSZCZEGÓLNIENIEM.

(np. ptak - model tradycyjny, małpa - akira yoshizawa itp.) 

Imię i nazwisko osoby przygotowującej uczestnika do konkursu:  _______________________________

__________________________________________________________________________

Placówka (SZKOŁA, PM itp.) / INDYWIDUALNIE, DOKŁADNY ADRES: __________________________________

__________________________________________________________________________

Adres e-mail opiekuna: ___________________________________________________________

    Akceptuję regulamin konkursu:
         ________________________  
            PODPIS OPIEKUNA

   _____________________________
  MIEJSCOWOŚĆ, DATA



III OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORIGAMI
“Z PAPIEREM WŚRÓD ZWIERZĄt - AUSTRALIA”

Oświadczenie

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC UCZESTNIKA 
III ogólnopolskiego KONKURSU “Z papierem wśród zwierząt - australia”

1.  Jednostką upoważnioną do przetwarzania danych osobowych jest organizator konkursu 
Szkoła Podstawowa nr 19 im. W. Chotomskiej w Łodzi, ul. Balonowa 1.

2. Dane  osobowe  uczestników  i  zwycięzców  będą  przetwarzane  w  celu organizacji, przeprowadzenia 
oraz promocji konkursu “Z papierem wśród zwierząt - Australia”. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich zmiany.

5. Uczestnik  konkursu  zezwala  na  wykorzystanie  jego  imienia  i  nazwiska  w  celu informowania 
(także w mediach) o wynikach konkursu.

6. Organizator  konkursu oświadcza,  iż  dane  uczestników  konkursu  nie  będą  przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

7. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.

8. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów.

9. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby informacje przekazywane do wiadomości publicznej dotyczące podsumowania 
konkursu oraz inne publikacje organizatorów wraz ze zdjęciami związanymi z konkursem, zawierały imię i nazwisko AUTORA 
pracy, tytuł pracy konkursowej, formę nagrody oraz zdjęcie pracy. Wyrażam również zgodę na wykorzystanie wizerunku. 

 

Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą  
o ochronie danych osobowych z  dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 r.poz. 1000). 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:  ___________________________________________________

        ______________________________
            podpis opiekuna prawnego

 __________________________
      miejscowość, data
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