
Miejski Konkurs „Magiczny świat origami”

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież tarnobrzeskich szkół podstawowych i gimnazjów,
do udziału w Miejskim Konkursie Origami „Magiczny świat origami”.

Konkurs objęli patronatem Prezydent Miasta Tarnobrzega, 
Polskie Towarzystwo Origami oraz Portal Origamiart.

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza
Korczaka 
w Tarnobrzegu
Koordynator: Renata Strojek

CELE KONKURSU:
 Integracja dzieci i młodzieży z

tarnobrzeskich szkół, 
 Rozwijanie, wyobraźni, wrażliwości

estetycznej, koncentracji i wytrwałości,
 Popularyzowanie origami jako atrakcyjnej

formy spędzania wolnego czasu.

MIEJSCE:
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu
ul. M. Dąbrowskiej 10
39-400 Tarnobrzega
Tel: 0-15-8225889
sp10tbg@gmail.com

TERMINY:
 Termin składania prac: do 25 maja 2015 r. w 

sekretariacie szkoły. Prace należy zapakować w 
taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu.

 Ogłoszenie wyników konkursu do 29 maja 2015 r.,
przekazanie informacji o wynikach do szkół 
biorących udział w konkursie.

 Rozdanie nagród oraz warsztaty origami dla 
zwycięzców: 3 czerwca 2015 r. 

UCZESTNICY: 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów z Tarnobrzega.

KATEGORIE:
Prace będą oceniane w następujących kategoriach:

 uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
 uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, 
 uczniowie gimnazjów.



WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Uczestnicy konkursu przygotowują w technice origami maksymalnie dwie prace. 
 Mogą to być kompozycje złożone z jednej lub kilku kartek papieru (np. bukiety, pudełka itp), bądź 

modele modułowe (np. kusudamy, wielościany itp).
 Kompozycje papierowe muszą być wykonane przez jednego autora (nie oceniamy prac zbiorowych).
 Każda praca dostarczona na konkurs musi być dokładnie opisana z podaniem następujących danych:

 imię i nazwisko autora pracy, 
 wiek lub klasa, 
 tytuł zestawu, modelu
 imię i nazwisko opiekuna, 
 nazwa szkoły z podaniem numeru telefonu.

Dopuszczalne jest użycie kleju w celu połączenia elementów modułu chińskiego, niedopuszczalne jest
używanie nożyczek w trakcie składania (nacinanie składanych elementów).

JURY:
Prace oceniać będą instruktorzy Polskiego
Towarzystwa Origami. 

KRYTERIA OCENY:
 estetyka wykonania,
 trudność i złożoność pracy,
 dobór koloru i papieru,
 oryginalność modelu,

NAGRODY:
Laureaci konkursu otrzymają nagrody
rzeczowe i dyplomy. Lista nagrodzonych
uczniów zamieszczona będzie na stronie

internetowej http://www.sp10tbg.pl/
Wyróżnieni uczniowie otrzymają dyplomy, a nauczyciele opiekunowie, zgłaszający uczniów do 
konkursu podziękowania.

ZAKOŃCZENIE KONKURSU:
Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w auli Szkoły Podstawowej 
nr 10 w Tarnobrzegu. Po części oficjalnej przybyli uczniowie i nauczyciele, będą mogli uczestniczyć 
w warsztatach origami poprowadzonych przez instruktorów Polskiego Towarzystwa Origami.

UWAGI:
 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie danych dotyczących 

autora i jego pracy.

 Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i pozostają do dyspozycji organizatora.

Serdecznie zapraszamy!!!
organizatorzy 


