
 
 
 

Regulamin KONKURSU ORIGAMI „Orzeł Biały” 
 
Cel konkursu: 
- rozwijanie twórczych uzdolnień dzieci, 
- popularyzowanie sztuki składania origami, 
- umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu. 

 
Organizator Konkursu: 
Kutnowski Dom Kultury 
ul. Żółkiewskiego 4 
99-302 Kutno 
tel. (24) 254 21 37, 254 67 97 
 
Koordynator konkursu 
Anna Jasińska, aniajasinska@kdk.net.pl 
 
Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach wiekowych: 

 grupa wiekowa 3 – 4 lat 

 grupa wiekowa 5 – 6 lat 
 
Przedmiot konkursu 
Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez każdego uczestnika pracy z wykorzystaniem 
sztuki składania papieru. 
 
Charakterystyka prac konkursowych 

1. Prace powinny być wykonane samodzielnie i indywidualnie, w formacie A4 lub A3 
techniką origami (oprócz prac przestrzennych) 

2. Każda z prac powinna posiadać metryczkę, zawierającą: 

 imię i nazwisko autora pracy oraz jego wiek; 

 nazwę oraz adres przedszkola, szkoły, klasę;  

 imię i nazwisko nauczyciela/ rodzica, numer telefonu lub e-mail 
3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody prze opiekuna 

prawnego/rodzice na udostępnienie danych osobowych dziecka oraz ekspozycję 
prac. 

4. Jedna osoba może maksymalnie złożyć 1 pracę. 
5. Wszystkie prace traktowane będą z należytą starannością, jednak organizator nie 

bierze na siebie odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zagniecenie w 
transporcie pocztowym. 

 

 



Termin i miejsce zgłaszania prac upływa do konkursu: 

Prace należy dostarczyć do Kutnowskiego Domu Kultury w Kutnie, ul. Żółkiewskiego 4; 99-
302 Kutno, do sekretariatu lub pokoju nr 110  - w godzinach pracy KDK lub za 
pośrednictwem poczty polskiej do 26.10.2018 r. O przyjęciu nie decyduje data stempla 
pocztowego.  
 

 
Ocena prac. 

1. Kryteria oceny prac: 

 zgodność z tematem konkursu; 

 przestrzeganie zasad sztuki origami; 

 oryginalność pomysłu; 

 estetyka wykonania prac. 
2. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Prace zostaną ocenione przez komisję, 

powołaną  przez organizatora konkursu. 
3. Decyzja komisji ma charakter ostateczny. 

 
Nagrody i ekspozycja prac. 

1. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz  nagrody rzeczowe. 
2. Nagrodzone prace będą zaprezentowane w Kutnowskim Domu Kultury  w 

terminie ustalonym przez Organizatora.  
3. O terminie ogłoszenia wyników i wręczeniu nagród laureaci zostaną 

powiadomieni indywidualnie lub przez szkoły. 
4. Konkurs zakończy się wystawą prezentującą nagrodzone, wyróżnione i wybrane 

na wystawę prace w Kutnowskim Domu Kultury. 
 
Inne uwagi: 
 

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym, bezterminowym udzieleniem 
prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej 
liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych 
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania a także prezentowania prac 
na wystawie. 

2. Organizator nie zwraca prac autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 
równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności 
złożonych egzemplarzy prac. 

 
3. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

           Organizatora Konkursu swoich danych osobowych. 
 

4. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Od Bałtyku do Tatr”. 100 lat 
niepodległości”. 

 
 
 
 
 
 
 

 


