
X OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORIGAMI  
„Magia zamkni ęta w papierze” 

pod Patronatem Galicyjskiej Grupy Origami 
Temat X edycji: „KWIATY”  

 
ORGANIZATORZY:  
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach 
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gliwicach 
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Gliwicach 

 
CELE KONKURSU:  
• rozwijanie wrażliwości estetycznej, kreatywności, sprawności manualnych, wyobraźni przestrzennej, koncentracji 

i wytrwałości 
• integrowanie środowiska 
• kształtowanie zamiłowania do sztuki origami 
• popularyzowanie origami jako formy spędzania wolnego czasu 
• kształtowanie umiejętności odczytywania rysunku schematycznego, samodzielne wykonywanie modelu  

na podstawie diagramu 
• łączenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych 
• rozwijanie zainteresowań i upowszechnianie tematyki związanej z kwiatami 
 
TERMINY:  
• ogłoszenie konkursu: marzec 2022 roku 
• termin składania prac: do 30 kwietnia 2022 roku na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3,  

ul. Asnyka 36, 44-122 Gliwice (nie decyduje data stempla pocztowego, prace należy zapakować w taki sposób, 
aby nie uległy zniszczeniu), prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania oraz nadesłane po terminie 
nie będą oceniane 

• termin ogłoszenia wyników – koniec maja 2022 roku 
 

UCZESTNICY:  
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich miłośników składania papieru. 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA:  
Należy indywidualnie wykonać pracę (obraz) związaną z tematem konkursu. Dopuszczalne jest użycie kleju w celu 
połączenia elementów, nie wolno nacinać kartki w trakcie składania. Można wykorzystać dodatki, np. farby, 
kamyczki, sznurki i inne do ozdobienia pracy. Każdy uczestnik może złożyć na konkurs 2 prace. 
Do pracy należy przykleić metryczkę według załącznika (imię, nazwisko, kategoria, tytuł pracy, placówka, klasa lub 
wiek w przypadku przedszkolaka) oraz wypełnić kartę zgłoszenia i oświadczenie. Karty zgłoszenia oraz oświadczeń 
prosimy nie przyklejać do pracy. Prace bez metryczki, bez karty zgłoszenia oraz oświadczenia nie będą oceniane. 
 
FORMAT I WIELKO ŚĆ PRACY : 
Pracę (obraz) do powieszenia na ścianie należy wykonać na powierzchni kwadratowej o boku 35 cm. Praca może 
zajmować całą powierzchnię lub jej część. Elementy (origami lub dodatki) mogą być przestrzenne, ale żadne nie mogą 
wystawać poza obszar pracy.  
 
KATEGORIE:  
Prace będą oceniane w kategoriach: 
• „maluchy” - przedszkolaki 
• „dzieci” - uczniowie klas 1-3 SP 
• „starszaki” - uczniowie klas 4-6 SP 
• „nastolatki” - klasy 7-8  SP  
• „młodzież” - uczniowie liceów i techników 
• „kwiaty” - osoby dorosłe  
 
 
 
 
 
 



KRYTERIA OCENY:  
Jury oceniać będzie zgodność pracy z tematem konkursu, kompozycję i estetykę pracy, oryginalność wykonania, 
trudność złożeń, dobór koloru i papieru.  
 
NAGRODY:  
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Lista nagrodzonych uczestników zamieszczona będzie na 
stronie internetowej http://www.konkurs.magia.origami.cmza.pl  
Sposób odbioru nagród i dyplomów do uzgodnienia. Nagrody nieodebrane w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia 
wyników konkursu przechodzą na własność organizatora (istnieje możliwość przesłania nagród pocztą na prośbę  
i koszt odbiorcy). 
 
WYSTAWA: 
Najlepsze prace konkursowe zostaną wystawione na wystawie „Kwiaty” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3  
w Gliwicach, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gliwicach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5  
w Gliwicach oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach, Oddział dla dzieci nr 38. 
 
UWAGI:  
• kartę zgłoszenia zbiorczą wypełnia osoba lub jednostka zgłaszająca z załączeniem podpisanych przez opiekunów 

prawnych oświadczeń (według załączników) 
• informacje o konkursie oraz uaktualnienia będą zamieszczane systematycznie na stronach internetowych 

organizatorów oraz na http://www.konkurs.magia.origami.cmza.pl oraz https://www.facebook.com/konkurs.magia.origami/ 
• organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac 
• administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatora odbywać się będzie wyłącznie  

w celach związanych z konkursem (informacyjnych, promocyjnych, wystawienniczych, publikacje). 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych uczestników biorących udział  
w konkursie (zawartych w Karcie Zgłoszenia za wyjątkiem adresów i telefonów) 

• zdjęcia prac konkursowych wraz z informacją o autorze pracy będą opublikowane na stronach internetowych 
podanych powyżej 

• w miarę możliwości wystawa zostanie zaprezentowana również w innych miejscach 
 
 
 
 
 
KONTAKT:  
Irena Janas: tel. 692-760-766, e-mail: i.janas@zsp3.gliwice.pl  
Halina Rościszewska-Narloch: tel. 696-901-074, e-mail: haligami@o2.pl 
 
 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     



 
KARTA ZGŁOSZENIA 

(załącznik do regulaminu konkursu) 
 

X Ogólnopolski Konkurs Origami 
“Magia zamknięta w papierze” 

pod patronatem Galicyjskiej Grupy Origami 
temat X edycji: „KWIATY  " 

 

lp. 

imię i nazwisko wykonawcy 
pracy 

kategoria 
klasa (wiek w 
przypadku 
przedszkolaka) 

tytuł pracy: 

1       
  
  

2       
  
  

3       
  
  

4       
  
  

5       
  
  

6       
  
  

7       
  
  

8       
  
  

9       
  
  

10       
  
  

 
imię i nazwisko osoby przygotowującej uczestnika do konkursu: 

placówka (szkoła, bursa, itp. indywidualnie), adres: 

e-mail opiekuna: 

 
 
 
 
   Akceptuję regulamin konkursu:   
        ................................................................................... 
         podpis opiekuna (osoby zgłaszającej) 
 
........................................................... 
 miejscowość, data 

 
 
 
 



(załączniki do regulaminu konkursu) 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE/ PROJEKCIE  
Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka/uczestnika:  

 
…………………………………………………………   

 
w X Ogólnopolskim Konkursie Origami „Magia zamknięta w papierze”, temat edycji: „Kwiaty” 

 
 

………………………    ………………………………………………………………  
 miejscowość i data      podpis rodzica/prawnego opiekuna 
      (podpis uczestnika w przypadku osoby pełnoletniej) 
  
*niepotrzebne skreślić 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA  

w X Ogólnopolskim Konkursie Origami „Magia zamknięta w papierze”, temat edycji: „Kwiaty” 
 

Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych  
(wpisać imię i nazwisko ucznia/uczestnika) …………………………………………………………   
Zakres zgody obejmuje: prezentację wyników konkursu, wykorzystanie pracy plastycznej/origami do celów 
wystawienniczych oraz informacyjno-promocyjnych, publikację zdjęć prac plastycznych/origami na stronie ZSP 3 
Gliwice i dotyczącej konkursu oraz prowadzonych profilach w mediach społecznościowych.  
 

 
………………………    ………………………………………………………………  
 miejscowość i data      podpis rodzica/prawnego opiekuna 
      (podpis uczestnika w przypadku osoby pełnoletniej) 
  
*niepotrzebne skreślić 
 

Klauzula informacyjna dot. art. 13 RODO przy rozpowszechnianiu wizerunku  
Administratorem podanych danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach ul. Żwirki i Wigury 85, reprezentowany 
przez Dyrektora – Małgorzatę Hutnikiewicz 
Inspektor ochrony danych: Ewelina Grochowska, iod@zsp3.gliwice.pl 
Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych, udział ucznia w konkursie międzyszkolnym, olimpiadzie, zawodach sportowych, 
projektach oraz umieszczanie wyników konkursów, olimpiad, zawodów sportowych, relacji z projektów podczas promowania działań szkoły 
Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z 
Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880), ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 24.05.2018, poz. 1000)  
Zebrane dane będą przechowywane do: do momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu. 
Zebrane dane mogą być przekazywane: podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz na stronę internetową 
podmiotu, media społecznościowe, odbiorcom organizującym konkurs międzyszkolny, olimpiadę, zawody sportowe, projekty edukacyjne. 
 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17 RODO), ograniczenia 
przetwarzania (szczegóły w art. 18 RODO) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 
21 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).  
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczą cych, 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku podczas promowania działań podmiotu.  

 
        ………………………………………………………  
         podpis rodzica/opiekuna prawnego    
        (podpis uczestnika w przypadku osoby pełnoletniej) 

 

 



PRZYKŁADOWA METRYCZKA (do wykorzystania) 

 

kategoria 
 

imię i nazwisko 
 

klasa (wiek w przypadku przedszkolaka) 
 

tytuł pracy 
 

placówka lub indywidualnie 
 

 

 

kategoria 
 

imię i nazwisko 
 

klasa (wiek w przypadku przedszkolaka) 
 

tytuł pracy 
 

placówka lub indywidualnie 
 

 

 

kategoria 
 

imię i nazwisko 
 

klasa (wiek w przypadku przedszkolaka) 
 

tytuł pracy 
 

placówka lub indywidualnie 
 

 

 

kategoria 
 

imię i nazwisko 
 

klasa (wiek w przypadku przedszkolaka) 
 

tytuł pracy 
 

placówka lub indywidualnie 
 

 

 
 


