
V WOJEWÓDZKI KONKURS ORIGAMI 
 

w ramach Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży 
 

„W ĘDRÓWKI PO KRAINIE ORIGAMI” 
 

POD HONOROWYM PATRONATEM 
PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY  

W RZESZOWIE 
 
Organizatorzy: 
 

• Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle 
• Zespół Szkół Nr 2 w Nisku, 
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli, 
• Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Stalowej Woli. 
 

Patronat medialny: 
OrigamiArt:  www.origami.art.pl 
Polskie Towarzystwo Origami 
 
Cele konkursu: 

• integracja środowiska województwa podkarpackiego, 
• popularyzowanie wśród młodzieży sztuki origami, jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego 

czasu, 
• rozwijanie i kształtowanie wyobraźni, koncentracji i sprawności manualnej. 

 
Miejsce konkursu: 
Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle 
ul. Rafineryjna 3a  
38-200 Jasło 
 
tel. 0-13 4469712 
http://zsm1jaslo.edupage.org 
E-mail: sp6jaslo@wp.pl 
 
Termin: 
Nadsyłanie prac: do 23 maja 2011r. 
Zakończenie konkursu i rozdanie nagród: 3 czerwca 2011r. 
 
Uczestnicy: 
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
województwa podkarpackiego. 
Uczestnicy konkursu mogą przygotować modele w dwóch kategoriach: 

• origami klasyczne (z jednej kartki papieru) 
• origami modułowe (z wielu kartek papieru) 

 
Warunki uczestnictwa: 
- własnoręczne złożenie modelu, 
- 1 osoba może przesłać lub dostarczyć na adres Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle 
maksymalnie dwie prace, 
- do każdej pracy należy dołączyć wizytówkę o treści: 



 
1. Tytuł pracy.  
2. Imię i nazwisko autora /wykonawcy pracy. 
3. Klasa. 
4. Nazwa i adres szkoły. 
5. Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna (telefon lub e-mail). 
 
Jury: 
W skład Jury wejdą plastycy oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Origami. 
Jury dokonując oceny prac, kierować się będzie: 
- stopniem trudności wykonania modelu, 
- ciekawością pomysłu, 
- estetyką wykonania, 
- doborem kolorystyki. 
 
Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: 
I  szkoła podstawowa klasy 1-3  
II  szkoła podstawowa klasy 4-6  
III  gimnazjum  
IV szkoła ponadgimnazjalna 
 
Wszystkie prace konkursowe zostaną wystawione w dniach 3 – 5 czerwca 2011r. w Zespole Szkół 
Miejskich nr 1 w Jaśle podczas trwania Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży „WĘDRÓWKI PO KRAINIE 
ORIGAMI”.  
 
Nie zwracamy prac konkursowych. 
 
Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy.  
Dla nauczycieli /opiekunów przygotujemy podziękowania. 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 
 
Koordynatorzy konkursu: 

• Ewa Wątroba - Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle, e-mail: eliver19@wp.pl 
• Janusz Bis – ZS Nr 2 w Nisku, e-mail: janusz_bis@wp.pl  
• Anna Skorupa – PSP nr 1 w Stalowej Woli, e-mail: annskorupa@wp.pl  
• Maria Bis – PSPzOI Nr 7 w Stalowej Woli, e-mail: bisma@interia.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
IV WOJEWÓDZKI KONKURS ORIGAMI 
prace uczniów: 
http://www.zs2.nisko.pl/origami.zs2 
 

 
 


