
XI Ogólnopolski Festiwal Origami w Żarowie

„W kosmosie”

I. Organizator
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie   

II. Patronat honorowy
Origami Art
Polskie Towarzystwo Origami Papierowe Fantazje               

II. Sponsor
Daicel Safety Systems Europe Sp. z o.o. 

III. Cel konkursu 
- integracja zróżnicowanych środowisk,
- popularyzowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych origami, jako atrakcyjnej formy spędzania
  wolnego czasu,
- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni, koncentracji i sprawności manualnej.

IV. Uczestnicy
 Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do dzieci 4-5 lat, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz
osób dorosłych. 
Uczestnicy zgłaszają swoje prace w następujących kategoriach wiekowych:

 Kategoria 0         - mini origami maluszka
 Kategoria I - szkoła podstawowa klasy 0-III
 Kategoria II - szkoła podstawowa klasy IV-VI
 Kategoria III - szkoła podstawowa klasy VII-VIII 
 Kategoria IV - szkoła ponadpodstawowa
 Kategoria V - dorośli

V. Kategorie tematyczne
 origami klasyczne (z jednej kartki papieru),
 origami modułowe (z wielu kartek papieru),
 origami 3D (z wielu kartek papieru)
 dla dzieci 4-5 letnich „Mini origami maluszka” – orgiami z koła i kwadratu, prace płaskie na kartce nie większej niż A4

   Uczestnicy konkursu mogą przygotować modele w trzech kategoriach tematycznych, jednak nie więcej niż 2 modele w   
    całym konkursie

VI. Nadsyłanie prac
Prace na konkurs należy przekazywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12.04.2023 r. na adres: Gminne Centrum Kultury
i Sportu, 58-130 Żarów, ul. Piastowska 10A, z dopiskiem: XI Festiwal Origami,  decyduje data stempla pocztowego.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej GCKiS  www.centrum.zarow.pl   dnia 24.04.2023 r. 
O  terminie  wręczenia  nagród  i  miejscu  wystawy  poinformujemy  na  naszej  stronie  internetowej  oraz  w  mediach
społecznościowych na tydzień przed zakończeniem konkursu. 
Nagrody oraz dyplomy, dla osób spoza miasta i gminy Żarów, zostaną dostarczone Pocztą Polską/kurierem po zatwierdzeniu
zgody na pokrycie kosztów przesyłki przez uczestnika/prawnego opiekuna.

VII. 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 wizytówkę - załącznik nr 1 (dot. dzieci) lub załącznik nr 2 (dot. osób dorosłych).

VIII. Jury
Organizator powoła 3-osobowe jury.
Jury dokonując oceny prac, kierować się będzie:

 stopniem trudności wykonania modelu,
 ciekawością pomysłu,

http://www.centrum.zarow.pl/


 estetyką wykonania,
 doborem kolorystyki

IX. Nagrody 
- I miejsce - przyznana będzie statuetka, dyplom i nagroda
- II miejsce – przyznany będzie dyplom oraz wartościowa nagroda,
- III miejsce – przyznany będzie dyplom oraz wartościowa nagroda
- wyróżnienia – przyznane będą dyplomy oraz upominki
- wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom udziału, nauczyciele/opiekunowie – podziękowania. 

Organizator zobowiązuje się do przesłania statuetek, nagród oraz dyplomów pocztą lub przesyłką kurierską , za pobraniem, na
koszt odbiorcy, który zadeklaruje odbiór przesyłki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

X. Koordynator konkursu
Anna Suchodolska, Paulina Denker-Jarosz, GCKiS w Żarowie, 
e-mail: a.suchodolska@centrum.zarow.pl, p.denker-jarosz@centrum.zarow.pl
tel. 74 85 80 753 lub 531 269 750 

XI. Kontakt
Gminne Centrum Kultury i Sportu, 
ul. Piastowska 10A
58-130 Żarów
tel. 74 85 80 753
e-mail: sekretariat@centrum  .zarow.pl

Klauzula informacyjna i zgoda w celu upublicznienia wizerunku osoby dorosłej/dziecka
oraz zgoda w celu upublicznienia wyników XI Festiwalu Origami „W kosmosie”

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
- Administratorem Pani/Pana dziecka* danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów.
- Wyznaczono inspektora Ochrony danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 
bezp.info@gmail.com
- Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w zakresie obejmującym zdjęcia i materiały filmowe zawierające wizerunek Pani/Pana dziecka*, 
zarejestrowane podczas prezentacji i wręczania nagród w konkursie  XI Festiwalu Origami „W kosmosie” organizowanego przez GCKiS, na stronie 
internetowej Placówki, profilach internetowych zarządzanych przez placówkę oraz w mediach, a także w gazetach i na tablicach informacyjnych na terenie 
Placówki.
- Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji oraz promocji GCKiS na podstawie Pani/Pana zgody opartej o przepis prawa art. 81 
ust. 1 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
- Pani/Pana dziecka* dane osobowe będą upublicznione.
- Pani/Pana dziecka* dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dziecka* dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, następnie 
zostaną usunięte.
- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich/ swojego dziecka* oraz prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka* 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
- Pani/Pana dziecka* dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
- Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w zakresie obejmującym Pani/Pana dziecka* imię i nazwisko oraz punktację, oceny i wyniki
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