
 

 

Regulamin X edycji konkursu 

„SMOLEŃ – MOJE LICEUM” 
 
 

1. Celem konkursu jest promowanie I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu, integracja 
społeczności Smoleniaków i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wokół łączącego 
nas hasła „Smoleń to moje liceum”.  

2. Tematem składanych prac może być:  
a) pokazanie codziennego życia szkoły, prowadzonych w szkole ciekawych 

działań i inicjatyw, wydarzeń szkolnych, specyfiki poszczególnych klas; 
b) upowszechnianie wiedzy o szkole, jej historii, tradycji, budynku, znaku 

„Rodła” itd.;  
c) zaprezentowanie interesujących pomysłów promujących szkołę; 
d) ukazanie osobistego związku ze szkołą.  

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

4. W konkursie mogą wziąć udział: uczniowie, absolwenci i sympatycy naszej szkoły. 
5. Prace konkursowe może złożyć osoba indywidualna, mała grupa lub klasa. 
6. Prace konkursowe mogą być złożone w formie: 

a) GRAFIKI (Grafiką może być: zdjęcie lub zdjęcia, obraz, plakat, rycina, hasło 
promocyjne, komiks, ciekawy mem itd.); 

b) KONSTRUKCJI (w formie reliefu, rzeźby, rękodzieła, de coupage itd.) 
c) FILMU (o długości od 15 sekund do max. 3 minut w formie spotu reklamowego, 

teledysku, nagrania video, sekwencji zdjęć, slajdów z prezentacji multimedialnej itd.);  

d) TEKSTU PISANEGO (w formie np. wiersza, tekstu piosenki, wspomnienia, 
opowiadania, którego myślą przewodnią jest I LO w Bytomiu. 

7. Prace konkursowe można składać do dnia 6 kwietnia 2018, do godz. 12:00, 
w zamkniętych i opisanych kopertach lub pudełkach (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 oddawanej 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, 
kończącego TyTA, czyli Tydzień Twórczości Artystycznej Smoleniaków w kwietniu 2018.  

10. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone nagrodami i bonami pieniężnymi.  
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; 

 2 przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego I LO w Bytomiu. 
12. Obsługą organizacyjną konkursu zajmują się: Grzegorz Rzeszutek – pedagog szkolny  

i Marek Gradzik - informatyk. Udzielają 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. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.  
15. Bieżące informacje o konkursie u organizatorów i na stronie www.1lo.bytom.pl . 

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

