
XXV DNI PAPIESKIE
REGULAMIN

KONKURSU WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II

pod hasłem „To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii”

1 Organizator
Organizatorem konkursu jest Parafialny Klub Sportowy „Św. Józef”.

2 Termin
Konkurs odbędzie się w dniu 18.05.2022 r. o godzinie:

(a) 9:00 dla uczniów do klasy VI włącznie,
(b) 10:00 dla uczniów klas VII i VIII.

3 Miejsce
Aula w budynku plebani przy parafii pw. „św. Józefa” w Kalwarii Zebrzydowskiej.

4 Cel
Celem organizowanego konkursu jest:

(a) Popularyzacja wiedzy o życiu i świętości Ojca Świętego Jana Pawła II.
(b) Rozbudzanie zainteresowania wśród dzieci osobą wybitnego Polaka.
(c) Motywowanie do naśladowania Świętego Polaka.
(d) Integracja uczniów szkół znajdujących się na terenie naszej gminy i powiatu.

5 Kategorie
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach:

(a) uczniowie szkoły podstawowej do klasy VI włącznie,
(b) uczniowie szkoły podstawowej z klas VII-VIII.

6 Przebieg konkursu

(a) Konkurs składa się z jednego etapu.
(b) Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialna jest komisja konkursowa, która została powołana przez

zarząd Parafialnego Klubu Sportowego.
(c) Każdy uczeń odpowiada w formie pisemnej na pytania ułożone przez organizatora.
(d) Sprawdzania dokonuje komisja konkursowa.
(e) Jeżeli uczestnicy otrzymają taką samą ilość punktów, wówczas miejsca w konkursie przyznawane są

ex aequo.
(f) Czas trwania konkursu to 45 minut.
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(g) Wyniki konkursu zostaną podane na stronie: http://pksswjozef.cba.pl

7 Teksty źródłowe
Tekstami źródłowymi konkursu są wyznaczone przez organizatora lektury:

(a) Szkoła podstawowa:
i. do klasy VI:

Nasz przyjaciel papież Jan Paweł II, ks. Wacław Oszajca, wydawnictwo Papilon, Warszawa 2007
ii. klasy VII-VIII:

Redemptor Hominis:
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/
hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html

8 Kryteria oceny

(a) W konkursie wiedzy o św. Janie Pawle II oceniana jest zawartość merytoryczna.
(b) Wszystkie sytuacje sporne związane z pytaniami i odpowiedziami rozstrzyga Komisja Konkursowa.

9 Nagrody i wyróżnienia

(a) Dla zwycięzców konkursu oraz osób wyróżnionych przewidziane są nagrody oraz dyplomy.
(b) Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w auli Jana Pawła II w Baszcie Zebrzydowskiego przy

klasztorze oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 28.05.2022r.

10 Uwagi ogólne

(a) Wysłanie zgłoszenia na konkurs jest równocześnie zgodą na wykorzystywanie danych osobowych
w celach organizacji konkursu oraz na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas konkursu i
koncertu laureatów, umieszczenie zdjęć na stronach internetowych, jak i w materiałach promocyjnych
i prasowych. Powstały materiał będzie własnością organizatora.

(b) Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.

11 Zgłoszenia

(a) Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego pod adresem
internetowym: http://pksswjozef.cba.pl

(b) Zgłoszenia należy dokonać do 13 maja 2022r.
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