
Regulamin konkursu literackiego 

dla uczniów i absolwentów Liceum Ogólnokształcącego nr II 

 im. J. Chreptowicza 

w Ostrowcu Świętokrzyskim 

pod honorowym patronatem Starosty Ostrowieckiego  

ogłoszony w październiku 2016 roku 

 

1. Organizator: Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum 

im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

2. Tytuł konkursu wspomnieniowego: W rodzinie „Chreptusów”: czas omija 

ludzi i miejsca, które wspominamy. 
 

3. Adresaci konkursu: uczniowie  oraz absolwenci Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. J. 

Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

4. Cele konkursu: wzmacnianie przywiązania do Szkoły, szacunku dla jej tradycji i dorobku, 

poznawanie historii szkoły i osób z nią związanych, popularyzacja Liceum im. J. 

Chreptowicza w środowisku dawnych, obecnych i przyszłych uczniów Szkoły, doskonalenie 

umiejętności literackich uczniów. 

 

5. Zasady konkursu:  

 temat wymaga zaprezentowania minimum trzech autentycznych postaci z co najmniej 

dwóch  pokoleń jednej rodziny absolwentów Szkoły; losy postaci powinny 

obejmować ich lata szkolne i/lub późniejsze; autor pracy może być jej bohaterem 

 praca literacka może mieć dowolną formę, stanowiącą oryginalną twórczość osoby 

biorącej udział w konkursie, nie może być kopią lub fragmentem jakichkolwiek 

innych tekstów 

 aby wziąć udział w konkursie, należy dostarczyć do 31 stycznia 2017 roku swoją 

pracę w postaci załącznika elektronicznego na adres mailowy Towarzystwa oraz 

złożyć w formie dokumentu pisanego (2 egzemplarze) w sekretariacie Szkoły 

 objętość pracy literackiej nie powinna przekraczać  5  stron znormalizowanego 

maszynopisu: format A4  

 w konkursie biorą udział prace napisane w języku polskim 

 pracę należy podpisać  imieniem, nazwiskiem, podać rok urodzenia autora i rok 

matury (dotyczy absolwenta).  

6. Ogłoszenie wyników  konkursu nastąpi w Dniu Patrona Szkoły: w  marcu 2017 roku. 

 

7. Jury konkursowe: Urszula Heba, Marta Kalita,  Renata Kowalska, Barbara Podsiadło, 

Grażyna Sindalska, Andrzej Nowak 



 

8. Nagrody i wyróżnienia: 

 I nagroda 500 zł. 

 II nagroda 300 zł. 

 III nagroda 200 zł. 

 3 wyróżnienia w postaci książek i upominków. 

 Wskazane przez jury prace zostaną zamieszczone w  publikacji Księgi Wspomnień, 

która zostanie wydana w czerwcu 2018 roku z okazji jubileuszowego X zjazdu 

absolwentów i 105 – lecia Gimnazjum i Liceum im. J. Chreptowicza. 

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

    Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród i wyróżnień. 

9. Uwagi końcowe: regulamin konkursu ogłoszony zostanie na stronie internetowej 

Towarzystwa Absolwentów: www. chreptusy.ostrowiec.info i Szkoły: 

joomla.chreptus.website 

 

 

 

 

 

http://www.lo2.ostrowiec.pl/

