„Piękno należy wesprzeć, bo tworzą je nieliczni, a potrzebuje wielu”
Johann Wolfgan Goethe

IX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORIGAMI
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM
POD HONOROWYM PATRONATEM
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY MONIKI KOŃCZYK
I
WICEPREZYDENTA MIASTA GDYNIA BARTOSZA BARTOSZEWICZA

„PAPIEROWY ZAWRÓT GŁOWY”
Tegoroczna edycja to

NIECH ŻYJE BAL
SZCZEGÓŁY KONKURSU
1. ORGANIZATORZY:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ul. Chwaszczyńska 26
81-571 Gdynia
Tel. 58-629-12-69
e-mail: zsp4gdynia@gmail.com
Opiekunowie konkursu:
Anna Domzała
Małgorzata Tkaczeń
2. CELE KONKURSU:
- rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji dzieci,
- popularyzowanie sztuki origami jako atrakcyjnego sposobu
spędzania wolnego czasu,
- kształcenie wyobraźni przestrzennej i sprawności manualnej,
- integrowanie środowiska
3. UCZESTNICY:
Uczniowie pomorskich szkół podstawowych i gimnazjów
4. TERMIN NADSYŁANIA PRAC

upływa 23.11.2018r. Prace należy przesłać na adres
organizatora (z dopiskiem „PAPIEROWY ZAWRÓT GŁOWY”). Można je także dostarczyć osobiście do
sekretariatu szkoły w godzinach jego pracy.

Uwaga! Nie decyduje data stempla pocztowego. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego
zapakowania lub nadesłane po terminie nie będą oceniane.
5. FINAŁ KONKURSU odbędzie się 07.12.2018r. w siedzibie organizatora. Szczegółowe
informacje dotyczące organizacji finału, prześlemy bezpośrednio do uczestników oraz
zostaną one umieszczone na stronie internetowej organizatora najpóźniej 3 grudnia 2018r.

6. ZASADY KONKURSU:
I.
Tegoroczny konkurs organizowany jest w 3 kategoriach wiekowych:
 uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
 uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej
 uczniowie klasy III gimnazjum
II.

Na konkurs należy przygotować pracę płaską lub przestrzenną wykonaną zgodnie
z zasadami sztuki orgiami, przedstawiającą akcesoria i dodatki stroju damskiego
lub męskiego.
Pracę należy wykonać jedną z wybranych technik w zależności od kategorii
wiekowej:
 ORIGAMI PŁASKIE Z KWADRATU (klasy I – III szkoły podstawowej, wyłącznie prace
indywidualne),
 ORIGAMI PRZESTRZENNE (z jednej lub kilku kartek papieru, wszystkie kategorie
wiekowe, wyłącznie prace indywidualne),
 ORIGAMI MODUŁOWE (modele z minimum kilku kartek papieru, forma płaska lub
przestrzenna, wszystkie kategorie wiekowe, wyłącznie prace indywidualne).
III.
Formy płaskie należy wykonać na czarnej tekturze w formacie A3. Musi ona
znajdować się w obrębie tektury: może zajmować jej część lub cały jej obszar.
Dopuszcza się użycie kleju w celu połączenia pracy z podłożem czy też
przedłużenia trwałości pracy.
Uwaga! Pod pojęciem „akcesoria i dodatki stroju damskiego lub męskiego” kryje
się szeroko rozumiana biżuteria, nakrycia głowy, torebki, paski, krawaty etc.,
a wszystko to wykonane z papieru.

IV.

Wszystkie prace powinny być opisane: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa
placówki z nr telefonu i adresem e-mail, imię i nazwisko opiekuna. Do pracy
należy dołączyć uzupełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik). Każdy uczestnik
może zgłosić tylko jedną pracę.

7. JURY OCENIAĆ BĘDZIE:
 pomysłowość, oryginalność i wyobraźnię w zakresie tematu przewodniego w
danej edycji,
 atrakcyjność wizualną: dobór koloru i papieru,
 estetykę wykonania
 trudność złożeń.
8. NAJLEPSZE PRACE zostaną wyeksponowane
pt. „NIECH ŻYJE BAL” w siedzibie organizatora.

na

wystawie

pokonkursowej

9. Regulamin będzie zamieszczony na stronie internetowej szkoły www.zsp4gdynia.pl.
10.
Prace uczestniczące w konkursie oraz prawa autorskie przechodzą na własność
organizatora.

WSZELKIE PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI
PROSIMY KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO DO ORGANIZATORÓW
anna.domzala@gmail.com, m_tkaczen@interia.pl;

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W KONKURSIE „PAPIEROWY ZAWRÓT GŁOWY” IX EDYCJA 2018/2019
(prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)

DANE UCZNIA:

Imię i nazwisko, klasa:........................................................................................................………………

DANE OPIEKUNA:
Imię i nazwisko: ........................................................................................... ………………………………
e-mail: ………………………….…………………………………………………………………………………..

DANE SZKOŁY
Nazwa szkoły ...........................…………………………….……………………………………………………….
Ulica ……………………………………………….………………………………………….……………………….
Kod pocztowy/ miasto ……………………………………………………………...………………………...………
Tel./ fax

………………..…………………………………………………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………..……..

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu „Papierowy
zawrót głowy”, przez organizatorów konkursy dla celów związanych z organizacją
przeprowadzeniem wyżej wymienionego konkurs.
Ponadto oświadczam, ze zostałam/em poinformowana/y, iż w dowolnym momencie
przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie
zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażam także zgodę na utrwalanie mojego wizerunku w związku z udziałem w konkursie
„Papierowy zawrót głowy” w postaci zdjęć, filmów, nagrań oraz na jego rozpowszechnianie –
przez organizatorów konkursu. Niniejsza zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania jak:
udostępnianie wizerunku na stronach internetowych jak i innych mediach, w prasie oraz
materiałach promocyjnych i informacyjnych w celu promocji, informowania i przedstawienia
relacji z finału konkursu i innych wydarzeń związanych z konkursem. Niniejsza zgoda odnosi
się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie rozpowszechniania wizerunku.
…..................................................................................................................................................................................
data …………………………………..

czytelny podpis uczestnika

Jako Przedstawiciel ustawowy / Opiekun prawny Uczestnika Konkursu, wyrażam zgodę na
złożenie przez Uczestnika oświadczenia powyższej treści.
Zgoda Przedstawiciela ustawowego / Opiekuna prawnego jest wymagana, jeżeli Uczestnik
Konkursu nie ukończył 18 roku życia. Bez takiej zgody praca nie weźmie udziału w Konkursie.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
data……………………………………

czytelny podpis

