
KONKURS OGÓLNOPOLSKI 

KUSUDAMY 

PAPIEROWE KULE 

INSPIROWANE BARWAMI NARODOWYMI WYBRANYCH PAŃSTW 

 

 

 

 

I. ORGANIZATOR:  

Bydgoski Klub Origami - ORIZURU 

Zespół Szkół nr 32, ul. Krucza 5a, 85 -308 Bydgoszcz 

 

II. CELE KONKURSU: 

 

1. Rozbudzanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania do pięknej i bogatej 

sztuki składania papieru. 

2. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania państw po charakterystycznych dla nich 

flagach narodowych. 

3. Tolerowanie, akceptowanie i poszanowanie odmienności (symboli) narodowej 

wybranych państw. 

4. Kształtowanie umiejętności planowania i wykonywania prac techniką origami. 

5. Doskonalenie sprawności manualnej, wyobraźni przestrzennej, koncentracji  

i wytrwałości. 

6. Propagowanie origami jako atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu. 

 

III. ORGANIZACJA KONKURSU: 

 

1. Konkurs skierowany jest do: 

- uczniów szkół podstawowych, 

- uczniów szkół średnich, 

- dorosłych (nie tylko nauczycieli-opiekunów!!). 

2. Każda praca jest wykonywana indywidualnie. Jedna praca jest wykonana przez jednego 

uczestnika. 



3. Praca konkursowa wykonana jest techniką origami przestrzenne modułowe i 

wieloelementowe. Dopuszcza się stosowanie kleju i nacięć w celu uzyskania zamierzonego 

efektu. 

4.  Kusudama swoją kolorystyką powinna odzwierciedlać barwy narodowe flag 

następujących państw, do wyboru: 

- Stanów Zjednoczonych Ameryki, 

- Indii, 

- Francji, 

- Japonii, 

- Grecji, 

- Egiptu, 

- Izraela. 

5. Każda praca powinna zawierać metryczkę (najlepiej dowiązaną do kusudamy) 

z następującymi informacjami: 

- imię i nazwisko uczestnika – autora pracy, 

- kategoria / klasa / przedział wiekowy, 

- nazwa, adres szkoły, którą reprezentuje uczestnik, 

- imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego wraz z numerem telefonu, 

- osoby dorosłe biorące udział w konkursie podają imię i nazwisko, miejscowość oraz numer 

telefonu. 

6. Terminarz konkursu: 

Prace należy przesłać na adres: 

Szkoła Podstawowej nr 61 

ul. Krucza 5a, 85-308 Bydgoszcz 

lub dostarczyć osobiście do sekretariatu. Termin nadsyłania/dostarczania wykonanych 

prac do 20 maja 2022 r. –  (nie decyduje data stempla pocztowego; prosimy 

o dokładne zabezpieczenie nadesłanych  prac przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas 

transportu). 

Lista nagrodzonych osób zamieszczona będzie 1 czerwca 2022 r. na stronie internetowej 

Zespołu Szkół nr 32 w Bydgoszczy. 

7. Jury konkursu oceniać będzie: 

- zgodność z tematem konkursu, 

- estetykę wykonanej pracy, 

- poziom trudności złożeń i dokładność ich wykonania, 

- dobór papieru i przestrzegania zasad jednorodności zastosowanych technik składania. 



8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a opiekunowie specjalne 

podziękowania.  

9. Nagrodzone i wyróżnione prace będą stanowiły część wystawy Kultur Świata w Parku 

Tolerancji przy Zespole Szkół nr 32 w Bydgoszczy.  

10. Uwagi: 

Zgłoszenie (zbiorcze, jeśli z danej placówki jest więcej niż jeden uczestnik) przesyła  

jednostka zgłaszająca z załączeniem oświadczeń podpisanych przez opiekunów prawnych 

(załącznik). 

Nadesłane prace wraz z prawami autorskimi przechodzą na organizatora. 

Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu odbywać się będzie wyłącznie w 

celach związanych z konkursem. 

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz rozstrzygania kwestii spornych. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu. 

 

 

 

Dane do kontaktu: 

karolina.arsoba@zs32.bydgoszcz.pl 

lub 

maria.mank@zs32.bydgoszcz.pl  

 

 

 

Organizatorzy       Dyrektor 

Karolina Arsoba       Zespołu Szkół nr 32  

Maria Mańk                                                                                Beata Mazur 

mailto:karolina.arsoba@zs32.bydgoszcz.pl
mailto:maria.mank@zs32.bydgoszcz.pl


Szkoła Podstawowa nr 61 
im. Bohaterów Westerplatte 

ul. Krucza 5a, 85-308 Bydgoszcz 
 
 
 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 
 
 

 

W związku z przystąpieniem do ogólnopolskiego konkursu origami 

KUSUDAMY 

PAPIEROWE KULE 

INSPIROWANE BARWAMI NARODOWYMI WYBRANYCH PAŃSTW 

 

 

 

ja, niżej podpisany zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyrażam/nie wyrażam 

zgodę/zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczanie ich na stronie  

internetowej szkoły wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza 

uczestnik/uczestniczka konkursu 

………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

ur ……………………………………… w ……………………………… uczeń klasy …... 
 

Szkoły Podstawowej / Ponadpodstawowej  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

…………………..……………………… 
(data i podpis rodzica/opiekuna)



Klauzula informacyjna dla uczestników, opiekunów prawnych 
oraz szkolnego koordynatora konkursu 

 
 

Pragniemy poinformować, że z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), zwane dalej: RODO. 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych uczestników 
Konkursu „KUSUDAMY - papierowe kule inspirowane barwami narodowymi wybranych państw” 
organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 61 w Bydgoszczy. 
1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, 

w tym identyfikacji uczestników i weryfikacji spełnienia przez nich warunków uprawniających do udziału w 
Konkursie określonych w Regulaminie Konkursu oraz przekazania nagród uczestnikom. 
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody uczestnika lub zgody udzielonej przez 
rodzica bądź opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego oraz zgody szkolnego koordynatora Konkursu 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
3. Uczestnik Konkursu ma prawo do cofnięcia, w dowolnie wybranym przez siebie momencie, zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 
4. Następstwem wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika jest zakończenie jego 
uczestnictwa w Konkursie. 
5. Poza prawem do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, uczestnik zachowuje prawo do: 
sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 
RODO), ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), przenoszenia swoich danych 
osobowych (art. 20 RODO) oraz sprzeciwu (art. 21 RODO). 
6. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji 

przewidzianych przepisami prawa. 
7. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 
celów. 
8. Uczestnikowi na podstawie art. 77. RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej niezgodności 
przetwarzania danych osobowych z RODO. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną, jak również rozumiem i akceptuję w 
pełni jej treść. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Podpis) 
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