
 
 

XXIX 

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

im. hm Janka Bytnara „Rudego” 

90–147 Łódź, ul. Zelwerowicza 38/44; www.bytnarowka.pl  

tel/fax: 42 678 94 82  e–mail: sekretariat@bytnarowka.home.pl 
  

 

Regulamin konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest XXIX LO im. hm. Janka Bytnara ,, Rudego”  

w Łodzi  ul. Zelwerowicza 38/44 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich gimnazjów oraz  

uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

3. Prosimy o dostarczenie  osobiście do XXIX LO lub  drogą mailową  

do 4 marca 2016r. nagranych przez uczniów etiud filmowych 

( maksymalnie 8 minutowych)  związanych z tematem Łączki-Panteonem 

Bohaterów Narodowych na warszawskich Powązkach, także z  odkrytymi 

miejscami  pochówku Żołnierzy Wyklętych  na terenie całej Polski oraz 

działalnością profesora Krzysztofa Szwagrzyka 

4. 8 marca 2016r. o godz. 11.00 w XXIX LO odbędzie się konkurs , 

podczas którego dwuosobowe drużyny będą odpowiadały  na pytania 

dotyczące ww tematu 

5. Filmy konkursowe i  odpowiedzi oceniać będzie komisja złożona  

z ekspertów 

6. Dla laureatów   konkursu przewidziano bardzo  atrakcyjne nagrody 

7. Zgłoszenia przyjmujemy do   1 marca   br.  pod adresem szkoły: 

           90- 147  Łódź, ul. Zelwerowicz 38/44, tel/fax: 42 6789482 

            e – mail: sekretariat@bytnarowka.home.pl 
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Karta zgłoszenia do Międzyszkolnego Konkursu 

,, Lecz jak zmartwychwstać mają ciałem, kiedy są lepką 
cząstką ziemi...." czyli ocalić pamięć o bohaterach. 

dla uczniów szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  w roku szkolnym 

2015/2016 

 
pełna nazwa szkoły: 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

dokładny adres:  

.................................................................................................................... ................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

numer telefonu (fax):  

..................................................................................................................................................... 

 

adres e-mail szkoły: 

....................................................................................................................................................... 

Imiona i nazwiska uczniów biorących udział w konkursie: 

1..................................................................................................................................................... 

2..................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu: 

.................................................................................................................... .................................. 

e -mail nauczyciela:  

....................................................................................................................................................... 

telefon kontaktowy do nauczyciela:  

...................................................................................................................................................... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacyjnych konkursu, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.).Dostarczenie karty zgłoszenia wiąże się z zaakceptowaniem wszystkich punktów zawartych  

w regulaminie konkursu. 

 

 

..................................................... 

  miejscowość  i data 

podpis: 

…………………………….................................. 
 


