VII Ogólnopolski Festiwal Origami w Żarowie

„Cztery żywioły”
Organizator:
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10 A, 58-130 Żarów
Patronat honorowy

Sponsor

Celem konkursu jest integracja zróżnicowanych środowisk, popularyzowanie wśród dzieci, młodzieży
i osób dorosłych origami, jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu, a także rozwijanie
i kształtowanie wyobraźni, koncentracji i sprawności manualnej.
Nadsyłanie prac:
Prace na konkurs należy przekazywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r. na adres:
Gminne Centrum Kultury i Sportu, 58-130 Żarów, ul. Piastowska 10A, z dopiskiem: VII Festiwal Origami.
Decyduje data stempla pocztowego.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie pokonkursowej wystawy nastąpi w dniu 12.04.2019 r.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną tego samego dnia na stronie internetowej GCKiS
www.centrum.zarow.pl. Wręczenie nagród nastąpi 12.04.2019 r. o godzinie 17.00. w Żarowskiej Izbie
Historycznej przy ul. Dworcowej 3.
Pozostałe nagrody oraz dyplomy zostaną dostarczone osobiście lub Pocztą Polską/kurierem.
Uczestnicy:
Konkurs jest otwarty i adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych, a także dla najmłodszych (dzieci 4 i 5- letnie), dla których
otwieramy osobną konkurencję pn. „ Mini orgiami maluszka”, a temat konkursu jw.
Uczestnicy konkursu mogą przygotować modele w trzech kategoriach tematycznych:
 origami klasyczne (z jednej kartki papieru),
 origami modułowe (z wielu kartek papieru),
 origami 3D (z wielu kartek papieru)
 dla „Mini origami maluszka” – orgiami z koła i kwadratu, prace płaskie na kartce nie większej niż
A4
 dodatkowo w tym roku jury przyzna nagrodę GRAND PRIX ŻARÓW i pięć wyróżnień OPEN
ŻARÓW.

Warunki uczestnictwa:
 własnoręczne złożenie modelu,
 jedna osoba może przesłać lub dostarczyć na adres organizatora maksymalnie dwie prace
w całym konkursie.
 do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz podpisaną klauzulę RODO (dostępną
w załączniku)
Jury:
Organizator powoła 3-osobowe jury.
Jury dokonując oceny prac, kierować się będzie:
 stopniem trudności wykonania modelu,
 ciekawością pomysłu,
 estetyką wykonania,
 doborem kolorystyki
Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
 Kategoria I
- szkoła podstawowa klasy 0-III
 Kategoria II - szkoła podstawowa klasy IV-VI
 Kategoria III - szkoła podstawowa klasy VII-VIII i gimnazjum
 Kategoria IV - szkoła ponadgimnazjalna
 Kategoria V - dorośli
Podczas trwania wystawy przeprowadzony zostanie Plebiscyt Publiczności na najlepsza pracę, wyniki
głosowania zostaną podane na stronie internetowej Organizatora.
Laureat otrzyma pamiątkowy dyplom i statuetkę.
Nagrody:
Organizator zobowiązuje się do dostarczenia statuetek, nagród oraz dyplomów osobiście lub przesyłką
kurierską, za pobraniem, na koszt odbiorcy, który zadeklaruje odbiór przesyłki.
-Nie zwracamy prac konkursowych.
-Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom udziału, laureaci - statuetki i dyplomy,
nauczyciele/opiekunowie – podziękowania.
-Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyeliminowania prac obrażających moralność, uczucia religijne i
narodowe.
-Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania i publikowania nadesłanych prac w środkach
masowego przekazu (telewizja, radio, internet, storna www Organizatora, media społecznościowe) w celach
promocyjnych bez uiszczania autorom honorariów.
Koordynator konkursu
Elżbieta Kulas – GCKiS w Żarowie,
e-mail: kultura@centrum.zarow.pl,
tel. 74 85 80 753
lub 667 239 744
Kontakt
Gminne Centrum Kultury i Sportu,
ul. Piastowska 10A
58-130 Żarów
tel. 74 85 80 753

