Regulamin
IX Międzyszkolnego Konkursu „Matematyczne origami”

1. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie.
2. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu: nauczyciel matematyki – Iwona
Olewicz, (kontakt: iolewicz@gmail.com ).
3. Cele konkursu:
 motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy z geometrii,
 rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
 rozwijanie wrażliwości estetycznej, koncentracji i wytrwałości,
 popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu origami modułowego.
4. Miejsce konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie
ul. Miła 58
35-314 Rzeszów
tel. (17) 748 38 60
www.sp9.resman.pl
e-mail: sekretariat@sp9.resman.pl
5. Terminy:
Termin składania prac: 12 kwietnia 2018 r.
Termin uroczystego zakończenia: 26 kwietnia 2018 r.
6. Uczestnicy:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów, których cechuje wyobraźnia i chęć tworzenia.
Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria - uczniowie szkoły podstawowej z klas IV -VI,
II kategoria – uczniowie szkoły podstawowej z klasy VII i uczniowie gimnazjum.
7. Warunki uczestnictwa:
 Własnoręczne wykonanie wielościanu

(lub figury przestrzennej utworzonej z wielu

wielościanów) techniką origami modułowego (z wielu kartek papieru -

bez nacinania,

klejenia, bez zszywania i bez montażu z pomocą nitki)
 Dostarczenie pracy (lub przesłanie) do Szkoły Podstawowej nr 9 w Rzeszowie w terminie do
12 kwietnia 20118 r. (praca powinna być zapakowana w sztywne, zaklejone pudełko)
 Do każdej pracy dołączenie wizytówki o treści:

Nazwa (tytuł) pracy………………………………………………………………..
Ilość modułów……………………………..
Imię i nazwisko
Klasa .............

wykonawcy

pracy

.........................................................................

Nazwa i adres szkoły ...............................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu (e-mail)
……………………………………………………………………………................

Uwaga : każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie dwie prace.
8. Zgłoszenie uczniów do konkursu jest jednoznacznie z wyrażeniem zgody na opublikowanie
imienia, nazwiska i wizerunku ucznia na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 9
w Rzeszowie (www.sp9.resman.pl).
9. Jury:
W skład jury wejdą matematycy i plastycy.
10. Kryteria oceniania prac:
Jury dokonując oceny kierować się będzie:
 estetyką wykonania (starannością, precyzją zgięć, doborem papieru i kolorystyki),
 stopniem trudności,
 pomysłowością,
 wiernością sztuce origami (bez kleju, bez nitki, bez nacinania).
11. Zakończenie konkursu:
Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. o godzinie 12.00 w Szkole
Podstawowej nr 9 w Rzeszowie – wystawa prac konkursowych, warsztaty origami, rozdanie
laureatom dyplomów i nagród.
12. Uwagi:
1. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
2. Prace konkursowe dostarczone uszkodzone nie będą brane pod uwagę.
3. Wszelkie wątpliwości związane z oceną prac rozstrzyga jury.
4. Dyplomy i nagrody nieodebrane na uroczystym zakończeniu konkursu będą do odbioru
w sekretariacie szkoły .
5. Nagrody, które nie zostaną odebrane w ciągu miesiąca zostaną przekazane organizatorom
innych konkursów.

