Regulamin
Diecezjalnych Konkursów Wiedzy Biblijnej
Biblista Junior oraz Młody Biblista
V Edycja 2021/2022
I Postanowienia ogólne
1. Diecezjalne Konkursy Wiedzy Biblijnej Biblista Junior oraz Młody Biblista (dalej
Konkursy) są dziełem Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej pod patronatem ks. biskupa
Tadeusza Lityńskiego oraz pani Kurator Ewy Rawa. Odpowiedzialnymi i głównymi
organizatorami (dalej Organizator) są mgr inż. Wioletta Pilecka – Matunin oraz ks. dr
Andrzej Maciejewski we współpracy z Wydziałem Nauki Katolickiej tejże diecezji oraz
Zielonogórsko – Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym.
2. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych Diecezji ZielonogórskoGorzowskiej (województwo lubuskie oraz powiat głogowski i części polkowickiego
województwa dolnośląskiego – należące do dwóch dekanatów głogowskich). Uczniowie
klas IV-VI biorą udział w Diecezjalnym Konkursie Wiedzy Biblijnej Biblista Junior (dalej
BJ), uczniowie klas VII i VIII biorą udział w Diecezjalnym Konkursie Wiedzy Biblijnej
Młody Biblista (dalej MB).
3. W przypadku nałożenia się terminów innych konkursów uczestnik dokonuje wyboru
w jakim konkursie weźmie udział.
4. Tematykę tegorocznej V Edycji Konkursów stanowią:
dla BJ - Ewangelia według św. Jana wraz ze wstępem i przypisami,
dla MB – Listy do Rzymian, Galatów i Efezjan ze wstępami i przypisami.
Obowiązujący tekst to Pismo Święte w przekładzie z języków oryginalnych – „Biblia
Tysiąclecia”, wydanie V, na nowo opracowane i poprawione
5. Testy do części pisemnej oraz pytania do części ustnej na poszczególne etapy Konkursów
opracowuje Organizator.
6. Konkursy składają się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego oraz diecezjalnego – finału.
7. Sprawy organizacyjne prowadzi Sekretariat Konkursów drogą e-mailową (e-mail:
sekretariatdkwb@gmail.com).
8. Harmonogram działań umieszczony jest na stronie www.wnk.diecezjazg.pl zakładka
Wydarzenia/ Konkursy Religijne/ Diecezjalne Konkursy Wiedzy Biblijnej
9. Cele Konkursu:
 rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą biblijną,
 zachęcenie dzieci do pogłębienia znajomości Pisma Świętego i uczynienia z Niego Księgi
Życia,
 propagowanie wartości moralno-etycznych zawartych w Biblii,
 kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy biblijnej,
 stworzenie młodzieży możliwości współzawodnictwa oraz rozwijania swoich uzdolnień,
 promocja najzdolniejszych i najbardziej pracowitych uczniów.
11. Nagrody:
 wszyscy uczestnicy konkursu na etapie rejonowym oraz w finale otrzymują stosowne
dyplomy oraz drobne upominki,
 laureaci etapu rejonowego oraz laureaci finału otrzymują nagrody.
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II Organizacja Konkursów
1. Etap szkolny
1. Zgłoszenie do konkursu obejmuje tylko zgłoszenie szkoły. Dane uczniów potrzebne są
dopiero na etap rejonowy.
2. Zgłoszenia szkół podstawowych do Konkursów (BJ i MB) przyjmowane są do 15.10.2021 r.
wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
www.wnk.diecezjazg.pl zakładka Wydarzenia/ Konkursy Religijne/ Diecezjalne Konkursy
Wiedzy Biblijnej. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Do każdego konkursu
szkołę zgłaszamy poprzez osobny formularz.
3. Etap szkolny odbędzie się w zgłoszonych szkołach podstawowych Diecezji ZielonogórskoGorzowskiej.
4. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada Osoba wyznaczona przez Dyrektora
zgłoszonej szkoły.
5. Test wraz z kluczem zostanie przesłany do szkół zgłoszonych do Konkursu tydzień przed
etapem szkolnym.
6. Etap szkolny winien odbyć się 12.01.2022 r. (BJ) i 13.01.2022 r. (MB). Ewentualne zmiany
terminu są możliwe jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.
7. Uczestnicy etapu szkolnego rozwiązują test pisemny w ciągu 45 minut.
8. Ocenę testu i wyłonienia 3 najlepszych osób oraz rozstrzygnięcia kwestii spornych dokonuje
Osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły do przeprowadzenia etapu szkolnego.
9. Do drugiego etapu (rejonowego) przechodzą maksymalnie 3 osoby z każdej szkoły, które
uzyskały największą ilość punktów. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów Osoba
wyznaczona przez Dyrektora do przeprowadzenia etapu szkolnego przeprowadza pisemną
dogrywkę. Po pytania można zgłosić się do Organizatora drogą mailową lub przeprowadzić
ją korzystając z własnych pytań.
10. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie etapu szkolnego przesyła wyniki do Sekretariatu
Konkursu do 21.01.2022 r. wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz wyników
etapu szkolnego dostępny na stronie www.wnk.diecezjazg.pl zakładka Wydarzenia/
Konkursy Religijne/ Diecezjalne Konkursy Wiedzy Biblijnej.
2. Etap rejonowy
11. W etapie rejonowym biorą udział laureaci etapu szkolnego w w/w terminie.
12. Za przeprowadzenie etapu rejonowego odpowiedzialni są Koordynatorzy Rejonowi
wyznaczeni przez Organizatora.
13. Miejsce przeprowadzenia tego etapu określa Organizator Konkursu przy współpracy
z Koordynatorami Rejonowymi, przekazując do tygodnia po otrzymaniu wyników z etapu
szkolnego informację zainteresowanym szkołom.
14. Czas przeprowadzenia etapu rejonowego to 23.02.2022 r. (BJ) i 24.02.2022 r. (MB).
15. Komisję konkursową powołuje Koordynator Rejonowy. Komisja powinna składać się
z trzech osób.
16. Etap rejonowy składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.
17. Do części pisemnej Konkursu przystępują wszyscy laureaci etapu szkolnego.
18. Uczestnicy części pisemnej konkursu rozwiązują test w ciągu 45 minut.
19. Komisja konkursowa dokonuje sprawdzenia testu i rozstrzyga o kolejności miejsc na
podstawie ilości zdobytych punktów – według załączonego klucza.
20. Do części ustnej przechodzą osoby, które zdobyły największą liczbę punktów. Ilość
uczestników części ustnej jest proporcjonalna do ilości szkół biorących udział w etapie
rejonowym pomnożona przez dwa.
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21. W przypadku trudności wyłonienia uczestników części ustnej ze względu na to, iż kilka
osób zdobyło tę samą ilość punktów, przeprowadzona zostanie dogrywka. Dogrywka polega
na zadawaniu tego samego pytania z puli pytań dodatkowych, na które wszyscy
uczestniczący w niej odpowiadają w sposób pisemny. Poprawna lub pełniejsza odpowiedź
wyłania zwycięzcę dogrywki. W przypadku remisu czynność powtarza się aż do osiągnięcia
pełnego składu uczestników części ustnej.
22. Oceny udzielonej odpowiedzi w dogrywce dokonuje powołana Komisja.
23. Uczestnicy części ustnej siadają w kolejności od najmniejszej do największej ilości
zdobytych punktów z części pisemnej.
24. Na rozpoczęcie odpowiedzi uczestnik ma 5 sekund po zadanym pytaniu.
25. Każdy z uczestników części ustnej otrzymuje 3 szanse. Uczestnik traci szansę, gdy poda
błędną lub niepełną odpowiedź na zadane pytanie oraz gdy nie udzieli żadnej odpowiedzi.
Z chwilą utraty ostatniej - trzeciej szansy odpada z Konkursu. Kolejność zajętych miejsc
zależy od kolejności utraty ostatniej szansy.
26. Liczba laureatów etapu rejonowego uzależniona jest od ilości szkół biorących w niej udział
i jest do niej proporcjonalna (tzn. ile szkół uczestniczy w danym rejonie, tylu jest
laureatów).
27. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Koordynator Rejonowy Konkursu.
28. Organizator etapu rejonowego zobowiązany jest do przeprowadzenia konkursu na etapie
rejonowym zgodnie z regulaminem Konkursu oraz do przestrzegania wszelkich ustaleń
Organizatora Konkursu.
29. Wyniki etapów rejonowych Koordynatorzy przesyłają do Organizatorów drogą e-mailową
oraz w formie tradycyjnej na adres: Gościkowo 3, 66-200 Świebodzin.
3. Finały diecezjalne
30. W finałach biorą udział laureaci etapu rejonowego.
31. Miejscem finałów diecezjalnych jest Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej
Wychowawczyni Powołań Kapłańskich w Paradyżu, Gościkowo 3, 66-200 Świebodzin.
32. Finały odbędą się 30. marca 2022 r. (BJ) i 31. marca 2022 r. (MB). Do tygodnia po
otrzymaniu wyników etapu rejonowego do laureatów zostanie przesłana informacja o finale.
33. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie finału.
34. Komisję konkursową powołuje Organizator.
35. Finał składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.
36. Do części pisemnej przystępują wszyscy laureaci etapu rejonowego.
37. Uczestnicy części pisemnej finału rozwiązują test w ciągu 45 minut.
38. Komisja konkursowa dokonuje sprawdzenia testu i rozstrzyga o kolejności miejsc na
podstawie ilości zdobytych punktów (wg zasad z części 2. Etap rejonowy pkt 19-22
Regulaminu)
39. Do części ustnej przechodzi 10 osób, które zdobyły największą liczbę punktów w części
pisemnej.
40. Część ustna finału zostanie przeprowadzona według zasad z części 2. Etap rejonowy pkt.
23-25 Regulaminu.
41. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator Konkursu.
42. Zaświadczenia dla Laureatów (90-100 % uzyskanych punktów w części pisemnej) oraz
Finalistów (50-89% uzyskanych punktów w części pisemnej) zostaną wystawione przez
Organizatora i dostarczone do szkół Laureatów i Finalistów. Zaświadczenia w uzgodnieniu z
Kuratorium w Gorzowie Wlkp. jako Konkursów objętych patronatem Kuratorium oraz
wpisanych na listę kuratoryjną są podstawą do uzyskania wpisu na świadectwie oraz
odpowiednich punktów.
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43. Testy pisemne jak i pytania na części ustne są własnością Organizatora. Organizator nie
wyraża zgody na ich kopiowanie, fotografowanie czy przesyłanie w inny sposób.
44. Testy etapu szkolnego powinny zostać zniszczone przez osobę przeprowadzającą etap
szkolny w terminie kilku dni od zgłoszenia osób do etapu rejonowego.
45. Testy, kody z etapów rejonowych są przesyłane do Organizatora przez Koordynatorów
Etapu rejonowego na adres Gościkowo 3, 66-200 Świebodzin i są przechowywane wraz z
testami kodami z Finałów Diecezjalnych do 31.08.2022 r. a następnie zostaną zniszczone.
III. Dane osobowe
1. Dane osobowe (imię, nazwisko, szkoła, klasa) uczestników Konkursów, a w przypadku
uczestników finałów także data i miejsce urodzenia oraz innych osób przekazujących swoje
dane w związku z przeprowadzeniem, organizacją i promocją Konkursu będą przetwarzane
zgodnie z ustawą z dnia 10. maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018
poz. 1000).
2. Administratorem danych jest Organizator.
3. Celem zbierania danych osobowych uczestników Konkursu jest organizacja,
przeprowadzenie i promocja Konkursu.
4. Dane osobowe Uczestników, Laureatów oraz Finalistów Finałów Diecezjalnych
udostępniane są Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. w ramach sprawozdania z
realizacji Konkursów.
5. Dane szkół (adres, telefon, e-mail) jak i dane katechetów/opiekunów (imię i nazwisko,
szkoła, telefon) zgłaszających uczestników Konkursów zbierane są w celu organizacji i
przeprowadzenia Konkursów oraz kontaktu w promocji Konkursów w kolejnych latach.
6. Rodzice bądź prawni opiekunowie uczestników Konkursów wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych swoich dzieci, jak również mają prawo do wglądu i
zmiany tych danych.
7. Zdjęcia/wizerunki oraz imię i nazwisko oraz nazwę szkoły uczestników etapu rejonowego
i finałów diecezjalnych mogą być wykorzystywane w celach informacyjnych jak i
promujących Konkursy w mediach: strony WNK, FB/Diecezjalne Konkursy Wiedzy
Biblijnej, gazety katolickie: Niedziela, Gość Niedzielny czy w innych materiałach
promujących Konkursy.
8. Rodzice bądź prawni opiekunowie osób zgłaszanych do Konkursów wyrażają zgodę na
publikację danych osobowych (imię, nazwisko, szkoła) oraz wyrażają zgodę na publikację
zdjęć/wizerunków swoich dzieci w w/w mediach czy materiałach promujących Konkurs.
9. Zgody powyższe, podpisane przez rodziców bądź prawnych opiekunów, Katecheci winni
uzyskać przed przesłaniem do Organizatora wyników z etapu szkolnego i przywieźć je na
etap rejonowy.
10. Formularz zgody do pobrania ze strony www.wnk.diecezjazg.pl zakładka Wydarzenia/
Konkursy Religijne/ Diecezjalne Konkursy Wiedzy Biblijnej.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów Konkursów oraz do zmiany
regulaminu.
2. Aktualne informacje dotyczące zgłoszonych szkół będę przesyłane do nich przesyłane na
bieżąco.
3. Aktualne informacje dostępne są także na FB/ Diecezjalne Konkursy Wiedzy Biblijnej
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