
ORGANIZATORZY:
- Halina Roœciszewska-Narloch - Instruktor Origami PTO,
- Irena Janas - nauczyciel plastyki i muzyki,
- Joanna Mandalka - nauczyciel informatyki,
- 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 2011 r.,
- Termin sk³adania prac: od 1 do 30 marca 2012 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: 12 maja 2012 r. (sobota).

UCZESTNICY:
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mi³oœników sk³adania papieru zamieszka³ych na terenie Polski.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Nale¿y indywidualnie wykonaæ obraz kwiatowy (p³aski 
lub przestrzenny). Kwiaty oraz liœcie nale¿y z³o¿yæ 
technik¹ origami. Dopuszczalne jest u¿ycie kleju w celu 
po³¹czenia elementów, nie wolno nacinaæ kartki w trakcie 
sk³adania. Mo¿na wykorzystaæ dodatki, m.in. kratownice, 
wst¹¿ki lub inne elementy florystyczne. Do ka¿dej pracy 
nale¿y do³¹czyæ KARTÊ ZG£OSZENIA (w za³¹czniku).

KATEGORIE:
Prace bêd¹ oceniane w kategoriach:
- „maluchy” - przedszkolaki i uczniowie zerówek,
- “dzieci” - uczniowie klas 1-3 SP,
- „starszaki” - uczniowie klas 4-6 SP,
- „nastolatki” - uczniowie gimnazjów,
- „m³odzie¿” - uczniowie liceów i techników,
- „kwiaty” - osoby doros³e.
Prace zrolowane lub zniszczone w wyniku 
niew³aœciwego opakowania oraz nades³ane po terminie 
nie bêd¹ oceniane.

JURY:
W sk³ad jury zasi¹d¹ osoby z Polskiego Towarzystwa 
Origami oraz nauczyciele, których podopieczni nie bior¹ 
udzia³u w konkursie. Sk³ad jury zostanie podany 
w póŸniejszym terminie.

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORIGAMI
„Magia zamkniêta w papierze”

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



FORMAT I WIELKOŒÆ PRACY :
Obraz nale¿y wykonaæ na tekturze 
pionowej formatu A3 z marginesem 4 cm 
z ka¿dej strony. T³o obrazu mo¿e byæ 
w innym kolorze co margines.

KRYTERIA OCENY:
Jury oceniaæ bêdzie:
- zgodnoœæ pracy 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 „Kwiaty” w Bibliotece Miejskiej 
w Gliwicach, Filia nr 9.

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

ZAKOÑCZENIE KONKURSU:
Uroczyste podsumowanie konkursu, wrêczenie nagród i dyplomów odbêdzie siê 12 maja 2012 roku 
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/IOKO-2012.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 
za wyj¹tkiem adresów i telefonów).

- Zdjêcia prac konkursowych wraz z informacj¹ o autorze pracy bêd¹ opublikowane w biuletynie 
pokonkursowym oraz na stronie internetowej http://www.origami.friko.pl.
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