
Regulamin Gminnego Konkursu Origami 

pt. „ Legendy polskie” 

 
Postanowienia ogólne 

 

Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie plastycznym origami 

pt. „Legendy polskie”. 

 

1. Organizatorem konkursu jest  Szkoła Podstawowa w Józefosławiu. 

 

2. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych klas 1-3 

 

3. Nadesłanie do organizatora prac konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją i 

wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu. 

 

Cele konkursu: 
1. Rozwijanie twórczej aktywności dzieci, wyobraźni, wrażliwości estetycznej. 

2. Doskonalenie zdolności manualnych dzieci. 

3 Dzielenie się doświadczeniem, konfrontacja osiągnięć rówieśniczych dzieci uzdolnionych 

plastycznie. 

4. Zaprezentowanie siebie i swojej pracy szerszej publiczności, 

5. Popularyzowanie origami jako formy spędzania wolnego czasu. 

 

Uczestnicy: 
Do udziału w konkursie uprawnieni są nauczyciele  szkół podstawowych z terenu gminy 

Piaseczno, którzy nadeślą prace uczniów klas I – III wykonane techniką origami na temat: 

 „ Legendy polskie”. 

Uczniowie wykonują pracę indywidualnie( prace grupowe nie będą spełniały warunków 

regulaminu i nie będą oceniane). Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie jedną pracę 

konkursową. Każdy uczestnik konkursu, składając pracę, zgadza się na zamieszczenie jej 

zdjęcia na stronie internetowej organizatora ( www.jozefoslaw.edu.pl) 

 

Prace konkursowe: 
1. Tematem konkursu jest praca plastyczna wykonana techniką origami „ Legendy polskie”. 

 

2. Uczestnicy konkursu wykonują prace w formie płaskiej, pod opieką nauczyciela podczas 

zajęć lekcyjnych lub kół zainteresowań. 

 

3. Prace muszą dotyczyć tematyki konkursu, przygotowane w formacie A-4 lub A-3 

i wykonane : 

techniką origami płaskiego z kół, kwadratów, trójkątów lub prostokątów. Nie dopuszcza 

się mieszania w jednej pracy kilku form np. kół i kwadratów i innych technik plastycznych 

np. farby, kredki, bibuła itp, 





 



Każda praca powinna być opatrzona kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) na odwrocie pracy, 

zawierającą: 

- adres szkoły, 

- imię i nazwisko dziecka, 

- klasa i wiek dziecka, tytuł legendy, 

- imię i nazwisko nauczyciela 

- telefon kontaktowy i adres e-mail do nauczyciela. 

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia drukowanymi literami. 

Do karty zgłoszeniowej dołączone jest oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych 

i autorskich. 

 

Uwaga: do pracy należy dołączyć wypełnioną zgodę rodziców/prawnych opiekunów 

na udział dziecka w konkursie(załącznik 2) 

 

Odpowiednio zabezpieczoną pracę wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszeniową  

należy dostarczyć osobiście do placówki lub przesłać w terminie najpóźniej do 23 maja 

2018 r. (środa) 
 na adres: Szkoła Podstawowa w Józefosławiu, 

                 ul. Kameralna 11,   

                 05-509 Piaseczno, 

 z dopiskiem „GMINNY KONKURS ORIGAMI” 
 

Kategorie 
Prace będą oceniane w trzech kategoriach : 

I. klasy pierwsze 

II. klasy drugie 

III. klasy trzecie 

 

Przewidziane są wyróżnienia w każdej kategorii. 

 

Nagrody 
1. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy. 

2. Lista nagrodzonych uczestników wraz ze zdjęciami prac zamieszczona zostanie na 

stronie internetowej organizatora. 

 

Zasady przyznawania nagród 
1. Nadesłane prace, spełniające kryteria regulaminowe zostaną ocenione przez komisję 

konkursową, wyłonioną przez organizatora, według następujących kryteriów: 

 

- zgodność pracy z tematem, 

- pomysłowość i oryginalność, 

- estetykę pracy, 

- atrakcyjność wizualną, 

 

2. Wybór laureatów nastąpi 28 maja 2018 r.  Informacje o  laureatach zostaną umieszczone 

na stronie organizatora do  30 maja 2018 r. 

 

 



3. Na stronie internetowej organizatora zostaną zamieszczone informacje na temat 

uroczystości wręczenia nagród i dyplomów. 

 

 

Postanowienia końcowe 
 

1. Kartę zgłoszenia wypełnia jednostka zgłaszająca z załączeniem oświadczeń podpisanych 

przez opiekunów prawnych(według załącznika). 

2. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. 

3. Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatora odbywać 

się będzie wyłącznie w celach związanych z konkursem. 

4. Laureaci wraz z opiekunami organizują we własnym zakresie dojazd do Szkoły 

Podstawowej w Józefosławiu na uroczystość rozdania nagród. 

 

 

 

 

Opiekun konkursu: 

Joanna Matysiak Pietrucha 

Eliza Mroczkowska 

Karolina Mucha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 
 

 

 

 

 

 

 

Gminny Konkurs Plastyczny 

„Legendy polskie ” 

Piaseczno,  dn. ........................................ 

 

 

 

 

Zgoda rodziców / prawnych opiekunów 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................. 

Gminny Konkurs Plastyczny „Legendy polskie ” na zasadach określonych w regulaminie. 

 

 

 

 

Podpis rodzica / prawnego opiekuna 

.............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Gminny Konkurs Plastyczny 

„Legendy polskie” 

 

 

Adres szkoły/placówki: 

.................................................................................................................................................. 

Imię i nazwisko dziecka: 

.................................................................................................................................................. 

Klasa i wiek dziecka: 

.................................................................................................................................................. 

Imię i nazwisko nauczyciela: 

.................................................................................................................................................. 

Telefon kontaktowy i adres e-mail szkoły/ nauczyciela: 

.................................................................................................................................................. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 

zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 

r. o ochronie danych osobowych,(Dz. U z 2002 r, Nr 101 poz. 926  z późn. zm.) w zakresie 

koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i 

przyznania nagrody. Jednocześnie oświadczam, że prace plastyczne została wykonana 

samodzielnie przez dziecko. 

 

 

…................................................................. 

                   data i podpis 
 


