
Regulamin VII edycji konkursu 

„SMOLEŃ – MOJE LICEUM” 
 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych prac związanych z I Liceum 
Ogólnokształcącym im. J. Smolenia w Bytomiu oraz pomysłami dotyczącymi 
promocji  szkoły w środowisku lokalnym. Konkurs ma także sprzyjać wspieraniu 
i rozwijaniu talentów oraz kreatywności uczniów i absolwentów I LO w Bytomiu 
oraz integracji społeczności Smoleniaków. 

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków  
I LO w Bytomiu „Smoleniacy” oraz I LO w Bytomiu. 

3. Konkurs skierowany jest do całej społeczności Smoleniaków, przede wszystkim 
uczniów i absolwentów I LO w Bytomiu. 

4. Prace konkursowe może złożyć osoba indywidualna, mała grupa lub klasa. 
5. Tematem konkursu jest ukazanie codziennego życia szkoły, prowadzonych przez 

nią działań, wydarzeń szkolnych, pokazanie specyfiki poszczególnych klas, 
zaprezentowanie interesujących pomysłów promujących szkołę.  

6. Prace konkursowe mogą być złożone w formie: 
a) ciekawego hasła promocyjnego szkoły; 
b) graficznego projektu gadżetu promującego szkołę, tj. podkładka z klipsem, 

kubek, smycz itd.; 
c) wiersza, piosenki, których myślą przewodnią jest I LO w Bytomiu;  
d) niekonwencjonalnego pomysłu na promocję szkoły, który będzie wykorzystany w 

czasie Dni Otwartych naszej szkoły; 
e) plakatu, zdjęcia lub cyklu zdjęć  (format minimum A4); 
f) prezentacji multimedialnej (wykonanie w PowerPoint, Flash, Prezi itd.); 
g) filmu promocyjnego (długość filmu od 30 sekund do 4 minut). 

7. Prace konkursowe można składać do dnia 10 KWIETNIA 2015, do godz. 13:00, 
w zamkniętych i opisanych kopertach (autor pracy, nazwa konkursu). 

8. Prace konkursowe przyjmowane są u pedagoga w Szkolnym Ośrodku Kariery 
w I LO w Bytomiu (sala nr 20). Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę 
konkursową, którą można pobrać ze strony internetowej szkoły. 

9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czasie Wieczoru Twórczości Artystycznej 
Smoleniaków w dniu 17 kwietnia 2015.  

10.  Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni ciekawymi nagrodami. Mogą to być dyski 
wymienne, odtwarzacze MP3, książki, bilety do kina, karty podarunkowe, „dzień bez 
pytania” dla poszczególnych osób, grupy lub klasy oraz inne niespodzianki. 

11.  Jury konkursu: 

 Katarzyna Łoza – Dyrektor I LO w Bytomiu – Prezes Stowarzyszenia; 

 Jacek Błasiak – Wicedyrektor I LO w Bytomiu, Wiceprezes Stowarzyszenia; 

 Grzegorz Rzeszutek – pedagog szkolny, członek Zarządu Stowarzyszenia; 

 Beata Kukowka, Adam Maniura, Aneta Romanczyk – Przedstawiciele Rady 
Pedagogicznej I LO w Bytomiu; 

 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego I LO w Bytomiu. 
12. Obsługą organizacyjną konkursu zajmuje się Grzegorz Rzeszutek – pedagog 

szkolny. Udziela on wszelkich informacji związanych z konkursem. 
13. Złożenie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej wykorzystanie 

w celach promocyjnych. Prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
szkoły i Stowarzyszenia „Smoleniacy”. 

14. Bliższe informacje o konkursie u organizatorów i na stronie www.1lo.bytom.pl . 

http://www.1lo.bytom.pl/

