III WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
„ORIGAMI WŚRÓD WIERSZY”
ORGANIZATOR:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach
CELE KONKURSU:
• upowszechnianie poezji wśród dzieci,
• rozwijanie umiejętności interpretacji plastycznej wiersza,
• 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
PODSUMOWANIE I WYSTAWA POKONKURSOWA:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
ul. Asnyka 36
44-100 Gliwice
TERMINY:
• ogłoszenie konkursu: wrzesień 2019 roku,
• termin składania prac: do 25 października 2019 roku na adres Szkoły (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,
• data podsumowania konkursu zostanie podana w późniejszym terminie
UCZESTNICY:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkół podstawowych z województwa
śląskiego.
TEMAT PRACY:
Należy wykonać ilustrację do wybranego wiersza (spośród podanych) w formie obrazu lub makiety
techniką origami:
• Julian Tuwim „Rzepka”
• Jan Brzechwa „Żuraw i czapla”
• Jan Brzechwa „Wiosenne porządki”
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Należy indywidualnie wykonać pracę techniką origami w formie obrazu lub makiety. Elementy pracy
należy wykonać w technice origami (płaskiej lub przestrzennej). Dopuszczalne jest użycie kleju w celu
połączenia elementów, nie wolno nacinać kartki w trakcie składania. Można wykorzystać dodatki, np.
farby, kamyczki, liście, i inne do ozdobienia pracy. Każdy uczestnik może złożyć na konkurs 1 pracę w
kategorii „obrazy” i 1 pracę w kategorii „makiety”.
Do pracy należy przykleić metryczkę oraz wypełnić kartę zgłoszenia i oświadczenia (w załącznikach).
Karty zgłoszenia oraz oświadczeń prosimy nie przyklejać do pracy. Prace bez metryczki, bez karty
zgłoszenia oraz oświadczenia nie będą oceniane.
FORMAT PRACY:
Najkrótszy bok min. 30 cm
KATEGORIE:
Prace będą oceniane w kategoriach:
• przedszkolaki – obrazy
• przedszkolaki – makiety
• uczniowie klas 1-3 – obrazy
• uczniowie klas 1-3 - makiety
• uczniowie klas 4-8 – obrazy
• uczniowie klas 4-8 - makiety

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 szkoły oraz www.konkurs.magia.origami.cmza.pl
Najlepsze prace konkursowe zostaną wystawione na wystawie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
w Gliwicach.

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 stronie
internetowej szkoły oraz facebooku szkoły oraz na www.konkurs.magia.origami.cmza.pl oraz
www.facebook.com/konkurs.magia.origami
• organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac,
• przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatora odbywać się będzie
wyłącznie w celach związanych z konkursem (informacyjnych, promocyjnych, wystawienniczych,
publikacji). 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 oraz zdjęcia z uroczystego
podsumowania będą opublikowane na stronach internetowych podanych powyżej,
• nagrody i dyplomy nieodebrane w ciągu miesiąca od dnia podsumowania konkursu przechodzą
na własność organizatora (istnieje możliwość przesłania nagród pocztą na prośbę i koszt odbiorcy),
• w miarę możliwości wystawa zostanie zaprezentowana również w innych miejscach.
KONTAKT:
Irena Janas 692-760-766
e-mail: i.janas@zsp3.gliwice.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
(załącznik do regulaminu konkursu)
III WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
„ORIGAMI WŚRÓD WIERSZY”
lp.

imię i nazwisko wykonawcy pracy

kategoria

tytuł i autor wybranego wiersza

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
imię i nazwisko osoby przygotowującej uczestnika do konkursu:

placówka (szkoła, indywidualnie), adres:

e-mail opiekuna:

Akceptuję regulamin konkursu:
....................................................................
podpis opiekuna (osoby zgłaszającej)

...........................................................
miejscowość, data

(załączniki do regulaminu konkursu)

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ...........................................................................
imię i nazwisko dziecka / ucznia

w podanym niżej zakresie:
•
•
•
•
•
•

imię nazwisko
klasa/wiek/szkoła/przedszkole
tytuł pracy
wynik konkursu
forma nagrody
wykorzystanie pracy plastycznej/origami do celów wystawienniczych oraz informacyjno-promocyjnych,
publikacji prac plastycznych na stronach internetowych placówki i dotyczącej konkursu oraz facebooku
szkolnym i dotyczącym konkursu

przez: Zespól Szkolno- Przedszkolny nr 3 w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 85
w celu organizacji III Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Origami wśród wierszy"

………..............……………….………………….………………………………..
data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam /nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka .....................................................
w celu publikacji wyników konkursu na stronie internetowej placówki oraz dotyczącej konkursu
http://www.konkurs.magia.origami.cmza.pl
……………………….………….....................……….…………………………..
data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – publikacja wizerunku
Wyrażam /nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka .....................................................
w celu publikacji wizerunku na:
• stronie internetowej szkoły http://www.zsp3.gliwice.pl
• stronie Facebooku szkoły
• stronie Facebooku konkursu https://www.facebook.com/konkurs.magia.origami

……….....................……………….………………….…………………………..
data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 85, reprezentowany przez
Dyrektora – Małgorzatę Hutnikiewicz
2. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Barbara Dzierżek, kontakt: iod@zsp3.gliwice.pl
3. Podstawą zbierania danych osobowych jest zgoda osoby, które dane dotyczą.
Art. 6 ust. 1. lit. a) Rozporządzenia 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 przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
4. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez Panią/Pana zgody
będzie skutkowało:
a) w zakresie zgody 1 - brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie
b) w zakresie zgody 2 – wyniki konkursu w zakresie osiągnięć Pani/Pana dziecka zostaną
przekazane do placówki, która zgłosiła uczestnika i nie będą publikowane na stronie
internetowej,
c) w zakresie zgody 3 - w związku z publikacją wizerunku na stronie internetowej szkoły
Pani/Pana dziecka będzie skutkowało nieumieszczaniem zdjęć na stronie internetowej
szkoły, facebooku;
d) wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
e) Dostępu do swoich danych.
f) Sprostowania danych.
g) Usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody,
h) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa.
7. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym
profilowania.
8. W przypadku zdjęć umieszczanych na profilu facebooka, informujemy, że jego serwery znajdują
się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. w USA. Co do USA Komisja Unii Europejskiej
stwierdziła odpowiedni stopień ochrony zapewnianej na podstawie założeń Tarczy Prywatności
UE-USA.
Facebook informuje o przestrzeganiu tych regulacji:
(https://pl-pl.facebook.com/about/privacyshield)

....................................................................................
data, miejsce i podpis rodzica/opiekuna prawnego

PRZYKŁADOWA METRYCZKA (do wykorzystania)
kategoria
imię i nazwisko
klasa (wiek w przypadku przedszkolaka)
tytuł i autor wybranego wiersza
placówka lub indywidualnie

kategoria
imię i nazwisko
klasa (wiek w przypadku przedszkolaka)
tytuł i autor wybranego wiersza
placówka lub indywidualnie

kategoria
imię i nazwisko
klasa (wiek w przypadku przedszkolaka)
tytuł i autor wybranego wiersza
placówka lub indywidualnie

kategoria
imię i nazwisko
klasa (wiek w przypadku przedszkolaka)
tytuł i autor wybranego wiersza
placówka lub indywidualnie

