
Regulamin VIII edycji konkursu 

„SMOLEŃ – MOJE LICEUM” 
 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych prac związanych z działalnością I 
Liceum Ogólnokształcącego 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, a także integracji społeczności Smoleniaków. 

2. Tematem konkursu jest ukazanie codziennego życia szkoły, prowadzonych 
przez nią działań, wydarzeń szkolnych, pokazanie specyfiki poszczególnych 
klas, zaprezentowanie interesujących pomysłów promujących szkołę.  

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

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

5. Prace konkursowe może złożyć osoba indywidualna, mała grupa lub klasa. 
6. Prace konkursowe mogą być złożone w formie: 

a) grafiki (Grafika, którą można umieścić na plakatach, koszulkach, kubkach, 
roll up’ie, tapecie, podkładce z klipsem lub pod mysz itd. Grafika może 
zawierać zdjęcia, obrazki, ryciny, teksty, hasło promocyjne, komiks, ciekawy 
mem itd.); 

b) loga TyTA (Chcemy, by organizowany od wielu lat w naszej szkole: Tydzień 
Twórczości Artystycznej Smoleniaków „TyTA” miał swoje logo. Logotyp, 
charakteryzujący to nasze sceniczno-wystawiennicze wydarzenie, powinien 
zawierać element graficzny i napis TyTA.); 

c) filmu promocyjnego (Film długości od 30 sekund do max. 3 minut, 
promujący szkołę, pokazujący życie szkoły, specyfikę poszczególnych klas, 
wydarzenia szkolne itd. Film może składać się z nagrania video, slajdów 
z prezentacji multimedialnej. Może to być forma teledysku itd.);  

7. Prace konkursowe można składać do dnia 31 marca 2016, do godz. 15:00, 
w zamkniętych i opisanych kopertach (z napisem: praca konkursowa – „Smoleń – 
moje liceum”). Do koperty należy włożyć wypełnioną kartę konkursową, którą 
można pobrać ze strony internetowej szkoły. Prosimy także o dołączenie wersji 
elektronicznej pracy. 

8. Prace konkursowe przyjmowane są u pedagoga szkolnego w Szkolnym Ośrodku 
Kariery w I LO w Bytomiu (sala nr 20).  

9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czasie Wieczoru Twórczości Artystycznej 
Smoleniaków w dniu 8 kwietnia 2016.  

10. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone bonami pieniężnymi i skierowane do 
realizacji.  

11.  Jury konkursu: 

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

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

 2 Przedstawicieli Rady Pedagogicznej I LO w Bytomiu; 

 przedstawiciel 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 jej przekazaniem na rzecz organizatora oraz 

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

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

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

