
 

Regulamin II Konkursu Origami 

WDZIĘK SKŁADANYCH KARTEK, CZYLI ORIGAMI MATEMATYCZNE 

 

§ 1 

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół w Piaskach. 

2. Celem Konkursu jest propagowanie sztuki origami, dostrzeganie matematyki wokół siebie, 
rozwijanie kreatywności, wyobraźni przestrzennej, sprawności manualnej, koncentracji, wrażliwości 
estetycznej. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie ZS w Piaskach oraz gimnazjów Powiatu Świdnickiego 
i ościennych. Prace oceniane będą w kategoriach: 

a) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ZS w Piaskach, 

b) uczniowie gimnazjów. 

3. Do Konkursu uczniowie przystępują indywidualnie. Dopuszcza się przygotowanie pracy grupowo 
(nie więcej niż 3 osób) w przypadku dużego stopnia jej złożoności. 

4. Każda praca musi być przygotowana samodzielnie, co uczestnik potwierdza własnoręcznym 
podpisem na karcie zgłoszenia (załącznik niniejszego regulaminu). 

§ 2 

1. Tematem Konkursu jest origami matematyczne, modułowe, w szczególności kusudamy. 

"Podczas składania modeli origami związki z matematyką, a zwłaszcza konstrukcjami geometrycznymi, są bardzo silne. 

Szczególnie istotne i widoczne są one w przypadku origami modułowego. W origami modułowym gotowy model 

powstaje poprzez połączenie wielu modułów - mniejszych, zwykle jednakowych, części złożonych z pojedynczych 

kartek papieru." 

"Kusudama jest jedną z tradycyjnych form kultury japońskiej. Słowo "kusudama" pochodzi z języka japońskiego: kusu 

oznacza leczenie, a dama kulę, i pierwotnie określało wiszącą kulę skomponowaną z ziół lub kwiatów. 

W origami termin kusudama oznacza ozdobę w kształcie kuli zbudowaną z papierowych kwiatów. 

Kwiaty wykonane w technice origami są łączone ze sobą w kolorowe kuliste kompozycje." 

 
        K. Burczyk "Origami i matematyka", Drukarnia Pijarów, Zabierzów 2008 

 

2. Uczestnicy przygotowują pracę w technice modułowej. 

3. Pracę można wykonać techniką klasyczną (bez użycia kleju i cięć), ale dozwolone jest również 
użycie kleju, igły, nici. 

4. Celem podniesienia walorów estetycznych dopuszcza się użycie koralików, wstążek. Pracę można 
wykonać w formie wiszącej, nabitej na patyk lub w innej atrakcyjnej formie. 

5. Rozmiary pracy, jak i samego modułu nie są ustalone. 

6. Odpowiednio zabezpieczoną przed uszkodzeniem pracę wraz z poprawnie wypełnioną kartą 
zgłoszenia (załącznik) należy przesłać w terminie do 28 kwietnia 2017 r. na adres: 



 Zespół Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19, 21 - 050 Piaski, z dopiskiem "Konkurs Origami" lub 
dostarczyć osobiście do sekretariatu placówki.  

7.  Każdy uczestnik (osoba, grupa) może złożyć maksymalnie 3 prace. Każda z nich będzie oceniana 
oddzielnie. 

8. Prace powinny zostać dostarczone z podpisem (imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła) na oddzielnej 
kartce w sposób nie budzący wątpliwości, co do jej identyfikacji. Dodatkowo uczestnicy zobowiązani 
są dołączyć oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych i autorskich (wg załącznika). 

9. Do każdej przesłanej pracy uczestnicy zobowiązani są dołączyć oświadczenie dotyczące ochrony 
danych osobowych i autorskich wg załącznika do tego regulaminu. 

§ 3 

1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy. 

2. Komisja Konkursowa podczas oceny będzie brała pod uwagę: zgodność z tematem, złożoność 
pracy, estetykę wykonania (precyzja zgięć, dobór barw, papieru), oryginalność i atrakcyjność 
wizualną.  

3. W skład Komisji Konkursowej wejdą nauczyciele (2 osoby) ZS w Piaskach wraz z uczniami 
(3 osoby) niebiorącymi udziału w Konkursie. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 11 maja br. 

5. Uroczyste podsumowanie Konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w Zespole Szkół 
w Piaskach w terminie podanym przez organizatora wraz z ogłoszeniem wyników na stronie 
www.zspiaski.pl. 

6. Lista nagrodzonych uczestników wraz ze zdjęciami prac zostanie zamieszczona na stronie 
organizatora ( www.zspiaski.pl). 

7. Każdy uczestnik Konkursu, składając pracę, zgadza się na zamieszczenie jej zdjęcia na stronie 
internetowej placówki wraz z podaniem danych osobowych. 

§ 4 

1. Kartę zgłoszenia wypełnia uczestnik z załączeniem podpisanych przez opiekunów prawnych 
oświadczeń (wg załącznika). 

2. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. 

3. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: konkurs_origami_zspiaski@op.pl 

4. Laureaci wraz z opiekunami organizują we własnym zakresie dojazd do ZS w Piaskach na rozdanie 
nagród. 

5. Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatora odbywać sie będzie 
wyłącznie w celach związanych z konkursem. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania 
danych osobowych uczestników zawartych w Karcie Zgłoszenia (za wyjątkiem telefonów i adresów). 

 

 


