VIII Powiatowy Konkurs
„DOKONANIA EDWARDA AUGUSTA RESZKE”
PATRONAT HONOROWY:
RODZINA RESZKÓW
WÓJT GMINY MYKANÓW

25 maja 2022 r. przypada 105. Rocznica Śmierci Edwarda Reszke – światowej sławy
śpiewaka operowego związanego z naszym regionem. Jednocześnie rok 2022 jest Rokiem
Józefa Wybickiego- autora słów„Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” – późniejszego
polskiego hymnu narodowego „Mazurka Dąbrowskiego”.
Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych ma przypomnieć postaci
i dokonania Edwarda Reszke oraz Józefa Wybickiego.

REGULAMIN VIII POWIATOWEGO KONKURSU
„DOKONANIA EDWARDA AUGUSTA RESZKE”:
1. ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa im. Edwarda Reszke w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borownie, ul. Klonowa 6/8,
42-233 Mykanów; tel./fax 34 3133313; www.szkolaborowno.pl
Koordynator:
Urszula Tądel – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Borownie
2. CELE:
– przybliżenie uczniom wiedzy o artystycznym dorobku i życiu Edwarda Reszke oraz Józefa Wybickiego,
– prezentacja możliwości twórczych uczniów powiatu częstochowskiego,
– kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne,
- rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
- kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
- wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich,
– odwoływanie się do nieprzemijających wartości wychowania w duchu szacunku względem Wielkich
Polaków.
3. UCZESTNICY:
konkurs adresowany jest do uczniów kl. I–IV (kat. I) oraz uczniów kl. V–VIII(kat. II).

4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
KATEGORIA I
„JÓZEF WYBICKI I POLSKIE SYMBOLE NARODOWE”
Każdy uczestnik wykonujew dniu konkursu pracę plastyczną na temat „Józef Wybicki i polskie symbole
narodowe”.
Konkurs trwa 60 minut.
Format A4
Technika – malarstwo.
Organizator zapewnia materiały plastyczne.
Konkurs ma charakter indywidualny.
KATEGORIA II
FILMOWY KONKURS „Kim był Edward Reszke?”
ZADANIE KONKURSOWE: 2-3 minutowy film lub animacja na temat Edwarda Reszke –jego życia
i muzycznych dokonań.
Konkurs w kat. II ma charakter zespołowy (film/animację wykonują 2 osoby).
Film może być wykonany w dowolnej technice, jednak musi mieć formę pliku cyfrowegow formacie
Quicktime, AVI lub MPEG, w rozdzielczości co najmniej HD. Preferowanarozdzielczość nadsyłanych filmów
to Full HD: 1920x1080.
Filmy należy przesyłać przez e-mail ( uladel5@gmail.com )lub przynieść na pendrivedo sekretariatu
szkoły.
Prace należy przysłać do 20.05.2022r.
5. TERMIN I MIEJSCE:
Kat. I – 27.05.2022r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. Edwarda Reszke w Borownie
Ogłoszenie wyników konkursu w kat. I i II odbędzie się 27maja 2022 r. o godz. 10.15.
6. ZGŁOSZENIA udziału w konkursach przyjmowane będą do 6 maja 2022 r. drogą mailową:
sekretariat@szkolaborowno.pl
Adres:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie
ul. Klonowa 6/8
42-233 Borowno
Tel. 34 313 33 13

Nagrody:
- dyplomy i nagrody rzeczowe

Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie
„JÓZEF WYBICKI I POLSKIE SYMBOLE NARODOWE”
Kl. I - IV
Imię i nazwisko ucznia

Wiek ucznia

Szkoła/ klasa

Imię i nazwisko opiekuna,
telefon kontaktowy,
e-mail

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w konkursie „JÓZEF WYBICKI I
POLSKIE SYMBOLE NARODOWE”organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Edwarda
Reszke w Borownie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego
w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

…........................................................
Podpis rodzica/prawnego opiekuna

…...........................................................
Miejscowość, data

….....................................................
Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

Karta zgłoszenia do uczestnictwa w Filmowym Konkursie
„KIM BYŁ EDWARD RESZKE?”
Kl. V - VIII
Imię i nazwisko ucznia

Wiek ucznia

Szkoła/ klasa

Imię i nazwisko opiekuna.
telefon kontaktowy,
e-mail

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w konkursie „Kim był Edward
Reszke?” organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Edwarda Reszke w Borownie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego
w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

...........................................................
Podpis rodzica/prawnego opiekuna

..............................................................
Miejscowość, data

........................................................
Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

