
I WOJEWÓDZKI KONKURS ORIGAMI
„Magia zamkniêta w papierze”

Pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Origami
Temat I edycji: „Mozaika”

ORGANIZATORZY:
- Halina Roœciszewska-Narloch - Instruktor Origami PTO,
- Irena Janas - nauczyciel plastyki i muzyki,
- Polskie Towarzystwo Origami,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 9.

CELE KONKURSU:
- Rozwijanie wra¿liwoœci estetycznej, wyobraŸni, koncentracji i wytrwa³oœci,
- Integrowanie œrodowiska,
- Kszta³towanie zami³owania do sztuki origami,
- Popularyzowanie origami jako formy spêdzania wolnego czasu.

MIEJSCE:
Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 9
ul. Czwartaków 18
44-100 Gliwice

TERMINY:
- Og³oszenie konkursu: listopad 2010 r.,
- Termin sk³adania prac: od 1 marca do 8 kwietnia 2011 r. na adres Biblioteki (nie 

decyduje data stempla pocztowego, prace nale¿y zapakowaæ w taki sposób, aby 
nie uleg³y zniszczeniu),

- Uroczyste og³oszenie wyników oraz warsztaty origami dla zwyciêzców: 7 maja 
2011 r. (sobota).

UCZESTNICY:
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mi³oœników sk³adania papieru 
z województwa œl¹skiego.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Nale¿y z³o¿yæ jedn¹ mozaikê: 
- uczniowie przedszkoli oraz szkó³ podstawowych z klas 1-3 - praca indywidualna 

lub grupowa (max. 3 osoby) - mozaika modu³owa,
- uczniowie szkó³ podstawowych z klas 4-6, uczniowie gimnazjum i liceum - praca 

indywidualna - mozaika modu³owa,
- wszystkie osoby bez wzglêdu na wiek - praca indywidualna - mozaika z jednej 

kartki, tzw. tessellacja.

Dopuszczalne jest u¿ycie kleju w celu po³¹czenia elementów mozaiki, 
niedopuszczalne jest u¿ywanie no¿yczek w trakcie sk³adania. Mozaikê nale¿y 
oprawiæ w passe-partout (mo¿e byæ przezroczyste, np. z pleksi). Do ka¿dej pracy 
nale¿y do³¹czyæ KARTÊ ZG£OSZENIA (w za³¹czniku).

KATEGORIE:
Prace bêd¹ oceniane w kategoriach:
- „maluchy” - przedszkolaki oraz uczniowie klas 1-3 SP,
- „starszaki” - uczniowie klas 4-6 SP,
- „nastolatki” - uczniowie gimnazjów,
- „m³odzie¿” - uczniowie liceów i techników,
- „tessellacja” - wszystkie zainteresowane osoby bez wzglêdu na wiek.
Prace zrolowane lub zniszczone w wyniku niew³aœciwego opakowania 
oraz nades³ane po terminie nie bêd¹ oceniane.



JURY:
W sk³adzie jury zasi¹dzie osoba z Polskiego Towarzystwa Origami oraz 
nauczyciele:
- Halina Roœciszewska-Narloch - Instruktor Origami PTO, nauczyciel matematyki,
- Irena Janas - nauczyciel plastyki i muzyki,
- Joanna Mandalka - nauczyciel techniki i informatyki.

FORMAT I WIELKOŒÆ PRACY :
Format i wielkoœæ pracy dowolna. 

KRYTERIA OCENY:
Jury oceniaæ bêdzie:
- zgodnoœæ z tematem konkursu,
- kompozycjê i estetykê pracy,
- oryginalnoœæ wykonania,
- trudnoœæ z³o¿eñ,
- dobór koloru i papieru.

NAGRODY:
Laureaci konkursu otrzymaj¹ nagrody rzeczowe i dyplomy. Lista nagrodzonych 
uczestników zamieszczona bêdzie na stronie internetowej 
http://www.origami.friko.pl 
Najlepsze prace konkursowe zostan¹ wystawione na wystawie „Mozaika” 
w Bibbliotece Miejskiej w Gliwicach, Filia nr 9.

Sponsorzy nagród:
- Polskie Towarzystwo Origami,
- Halina Roœciszewska-Narloch http://www.haligami.sklepna5.pl

ZAKOÑCZENIE KONKURSU:
Uroczyste podsumowanie konkursu, wrêczenie nagród i dyplomów odbêdzie siê 
w Bibliotece Miejskiej w Gliwicach, Filia nr 9. Po podsumowaniu konkursu odbêd¹ 
siê warsztaty origami przeprowadzone przez Instruktora Origami Halinê 
Roœciszewsk¹-Narloch.

UWAGI:
- Informacje o konkursie oraz  uaktualnienia bêd¹ zamieszczane 

systematycznie na stronie internetowej konkursu:  
http://www.origami.friko.pl/konkursy/Iwko-2011.php

- Nades³ane prace przechodz¹ na w³asnoœæ organizatora.
- Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez 

organizatora odbywaæ siê bêdzie wy³¹cznie w celach zwi¹zanych 
z konkursem. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do 
publikowania danych osobowych uczestników 
bior¹cych udzia³ w konkursie (zawartych 
w Karcie Zg³oszenia).



INFORMACJA O PRACY ZG£ASZANEJ DO KONKURSU:

Kategoria (wybraæ jedno okreœlenie): 

„maluchy” „starszaki” „nastolatki” „m³odzie¿” „tessellacja”

Nazwa modelu: _______________________________________________

Autor modelu: _______________________________________________

INFORMACJA O UCZESTNIKU/UCZESTNIKACH:

Imiê i Nazwisko osoby/osób zg³aszaj¹cych pracê: Wiek: Klasa:

1. _________________________________________ ____ _____

2. _________________________________________ ____ _____

3. _________________________________________ ____ _____

Imiê i Nazwisko opiekuna*: ______________________________________

Placówka (szko³a, bursa, itp., indywidualnie), adres: ___________________

______________________________________________________________

Telefon, e-mail: _________________________________________________

* Osoby pe³noletnie zg³aszaj¹ce pracê indywidualnie nie podaj¹ opiekuna.

Akceptujê regulamin konkursu
______________________________________

podpis uczestnika/uczestników konkursu

______________________________________
podpis opiekuna*

________________________________
         miejscowoœæ, data

I WOJEWÓDZKI KONKURS ORIGAMI
„Magia zamkniêta w papierze”,  Temat I edycji: „Mozaika”

KARTA ZG£OSZENIA


