V Ogólnopolski Festiwal Origami w Żarowie

„Piękno papierowych kwiatów”

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 21 kwietnia 2017 r. na
adres: Gminne Centrum Kultury i Sportu, 58-130 Żarów, ul. Piastowska 10A, z dopiskiem: V Festiwal
Origami. Decyduje data stempla pocztowego.
Laureaci, o wynikach konkursu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą e-mailową w dniu
13.05.2017
Pokonkursowa wystawa oraz możliwość odebrania nagród: 14 maja 2017r., w godz. 10.00 – 15.00 Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A
Uczestnicy
Konkurs jest otwarty i adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych.
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)

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 o treści:
Dla uczniów szkół
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tytuł pracy
Imię i nazwisko autora/wykonawcy pracy
Klasa
Nazwa i adres szkoły
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna (telefon lub e-mail)
GCKiS w Żarowie zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych
osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z
działalnością GCKiS. Pełnoletni uczestnicy konkursu oraz prawni opiekunowie uczestników
niepełnoletnich wysyłając prace na konkurs, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie
danych podanych do wiadomości GCKiS w Żarowie oraz zdjęć i nagrań filmowych z udziałem
uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.
Nr 133 z 1997r., poz. 883 z późn. zmianami).

Dorośli
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tytuł pracy
Imię i nazwisko autora/wykonawcy pracy
Rok urodzenia
Adres
Telefon kontaktowy lub e-mail
GCKiS w Żarowie zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych
osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z
działalnością GCKiS. Pełnoletni uczestnicy konkursu oraz prawni opiekunowie uczestników
niepełnoletnich wysyłając prace na konkurs, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie
danych podanych do wiadomości GCKiS w Żarowie oraz zdjęć i nagrań filmowych z udziałem
uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.
Nr 133 z 1997r., poz. 883 z późn. zmianami).

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 I-III
 Kategoria II - szkoła podstawowa klasy IV-VI
 Kategoria III - gimnazjum
 Kategoria IV - szkoła ponadgimnazjalna
 Kategoria V - dorośli
Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej V Ogólnopolskiego

Festiwalu Origami „Piękno papierowych kwiatów” w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie,
ul. Piastowska 10A w dniach 14.05 - 21.05.2017r.
Odbiór statuetek tylko i wyłącznie osobisty
Organizator może przesłać statuetkę przesyłką kurierską, za pobraniem na koszt odbiorcy, który
zadeklaruje, na karcie zgłoszenia, odbiór przesłanej statuetki.
Nie zwracamy prac konkursowych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom udziału, laureaci statuetki i dyplomy, nauczyciele/opiekunowie – podziękowania.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
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
e-mail: kultura@centrum.zarow.pl

