
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dąbrowa Tarnowska – 2017/2018 



Temat przewodni XI edycji konkursu: 

„Jan Paweł II w trosce o chorego” 

 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 
I. Główni organizatorzy konkursu:  

 
• Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej  

• Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego 

 

Współorganizatorzy:  

 

• Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu,  

• Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brniu,  

• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej.  
 

 

II. Cele konkursu:  
 

Celem konkursu jest:  

1. Poprzez uczestnictwo w konkursie oddanie hołdu wybitnemu synowi polskiej ziemi  

św. Janowi Pawłowi II, który był jedną z najwybitniejszych postaci XX wieku i pierwszych 

lat XXI wieku na świecie.  

2. Zachęcenie jak najszerszego grona młodzieży do nieustannego zaznajamiania się z Jego 

nauczaniem i działalnością, poznawania czasów, w których żył oraz poznawania, poprzez 

jego działalność, historii i kultury innych krajów i narodów.  

3. Pogłębienie wiadomości o życiu i działalności św. Jana Pawła II. 

4. Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia uczestników. 

5. Rozwijanie wśród uczestników umiejętności współpracy i życzliwej rywalizacji.  

 
III. Postanowienia ogólne:  
 

1. Konkurs ma charakter regionalny.  

2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, i szkół ponadgimnazjalnych oraz 

uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej                    

i uczniów Szkół Specjalnych Przysposabiających do Pracy.  

3. Uczestnicy konkursu są podzieleni na następujące kategorie:  

• szkoły podstawowe (klasy 4 - 7),  

• szkoły podstawowe z klasami gimnazjalnymi (klasy II i III gimnazjum) oraz szkoły 

ponadgimnazjalne , 

• uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy (ŚDS), Warsztatów Terapii 

Zajęciowej (WTZ) i uczniowie Szkół Specjalnych Przysposabiających do Pracy 

(SSPdP).  

4. Konkurs przebiegał będzie w III etapach:  

• I etap – indywidualny na poziomie szkoły, placówki (25.01.2018 r.)  

• II etap – grupowy dla zespołów złożonych uczestników zakwalifikowanych do II etapu na 

podstawie indywidualnych testów (do 10 kwietnia 2018 r.)  

• III etap – finał (18.05.2018 r.) dla najlepszych zespołów - po cztery zespoły w każdej 

kategorii.  

 

 

 



 

IV. Etap I  

 
1. Każda szkoła/ placówka zgłaszająca chęć uczestnictwa w konkursie składa Kartę 

zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu) i wyznacza Koordynatora, który odpowiedzialny 

będzie za przeprowadzenie I etapu w swojej szkole/ placówce.  

2. Każdy uczestnik konkursu musi złożyć deklarację uczestnictwa w konkursie według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.  

3. W I etapie uczestnicy indywidualnie wypełniają pisemny test opracowany przez 

organizatorów dla każdej kategorii.  

4. Uczestnicy WTZ-ów, ŚDS-ów i SSPdP mogą w uzasadnionych przypadkach korzystać  

z pomocy opiekunów, polegającej wyłącznie na odczytaniu pytań i zakreśleniu w teście 

wskazanej przez uczestnika odpowiedzi. 

5. Test składa się z 30 pytań dla szkół podstawowych z klasami gimnazjalnymi (klasy 2 i 3 

gimnazjum) oraz szkół ponadgimnazjalnych, 20 pytań dla szkół podstawowych klasy 4-7             

i 15 pytań dla uczestników ŚDS, WTZ i SSPdP. Zakres tematyczny testu nie wykracza 

poza dostarczone przez organizatorów materiały.  

6. Na każde pytanie testowe jest jedna odpowiedź mająca potwierdzenie w materiałach 

przygotowanych przez organizatorów. Odpowiedzi inne, pomimo że w innych źródłach 

mogą być wskazywane jako prawidłowe, nie będą uznawane za prawidłowe.  

7. Testy pisane będą na terenie szkół i placówek zgłaszających uczestników konkursu w dniu 

wyznaczonym przez organizatorów o wskazanej godzinie. 

8. Testy do I etapu szkoła/ placówka otrzyma drogą elektroniczną w przeddzień konkursu na 

adres e-mail szkoły/ placówki podany na karcie zgłoszenia.  

9. Do zadań koordynatora należy:  

1) rozpropagowanie wśród uczniów/ podopiecznych ŚDS, WZT i SSPdP  idei konkursu;  

2) zebranie cnm. 5 osobowej grupy uczniów chętnych do udziału w konkursie;  

w przypadku  ŚDS, WZT i SSPD  zebranie grupy od 3 do 5 podopiecznych chętnych do 

udziału w konkursie; 

3) zebranie od uczestników deklaracji uczestnictwa w konkursie; 

4) przesłanie do biura organizacyjnego konkursu do dnia 12.01.2018 r. Karty zgłoszenia,  

o której mowa w ust. 1; 

5) powołanie wewnętrznej Komisji, która dokona oceny testów według nadesłanego przez 

organizatorów klucza;  

6) w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły/ placówki przeprowadzenie testu wśród uczestników 

konkursu (o tej samej godzinie); 

7) dbanie o prawidłowy przebieg I etapu konkursu; 

8) przesłanie w wyznaczonym terminie do biura organizacyjnego konkursu: 

- protokołu z prac Komisji wraz z imienną listą uczestników konkursu i liczbą zdobytych 

przez nich punktów,  

- deklaracji uczestnictwa w konkursie (o których mowa w ust. 9 pkt 3) dotyczących 

wyłącznie tych uczestników, którzy w teście zdobyli wymaganą liczbę punktów; 

8)    przechowywanie (do 18.05.2018 r.) w szkole/ placówce testów tych uczestników, którzy 

zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu oraz przedłożenie do wglądu ww. testów 

organizatorom konkursu na ich wniosek. 

10. Powołana przez organizatorów Komisja konkursowa kwalifikuje do drugiego etapu 

pięcioosobowe zespoły złożone z uczestników, którzy indywidualnie zdobyli w swej 

placówce wymaganą liczbę punktów. Z danej szkoły/ placówki może zakwalifikować się 

do drugiego etapu więcej niż jeden zespół.  

11. W przypadku uczestników ŚDS, WTZ i SSPdP do drugiego etapu zakwalifikowane 

zostaną 3, 4 lub 5 –cio osobowe zespoły złożone z uczestników, którzy indywidualnie 

zdobyli w swej placówce wymaganą liczbę punktów. 

12. Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej głównego organizatora konkursu oraz fanpage’u na Facebooku w terminie 

najpóźniej do 02.02.2018 r. 



13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo uczestnictwa w wybranych placówkach 

podczas pisemnego testu. 

 

V. Etap II  
 

1. Zespoły, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu, wykonują pracę konkursową 

(praca plastyczna).  

2. Temat pracy konkursowej, szczegółowe wymagania dotyczące pracy oraz kryteria oceny 

pracy zostaną ogłoszone na stronie internetowej głównego organizatora oraz fanpage’u na 

Facebooku.  

3. Pracę konkursową należy złożyć w terminie do 10 kwietnia 2018 r. w miejscu wskazanym 

przez organizatorów konkursu. 

4. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny złożonych prac,  

a następnie sporządzi listę zespołów zakwalifikowanych do finałowego etapu.  

5. O miejscu zespołu na liście będą decydować łącznie:  

1) suma punktów uzyskana przez poszczególnych członków zespołu podczas pisemnego 

testu (I etap),  

2) liczba punktów przyznana za pracę konkursową (II etap).  

6. Wyniki II etapu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej głównego 

organizatora konkursu oraz fanpage’u na Facebooku w terminie do 17.04.2018 r. Protokół               

z obrad Komisji będzie dostępny do wglądu zainteresowanych uczestników w biurze 

organizacyjnym konkursu.  

7. Do etapu finałowego zakwalifikowane zostaną po cztery najlepsze zespoły w każdej 

kategorii, które uzyskają największą liczbę punktów.  

 

 

VI. Etap III (FINAŁ)  
 

1. W III etapie rywalizują po 4 najlepsze zespoły, w każdej kategorii. 

2. Zespoły rywalizują między sobą we własnych kategoriach.  

3. Konkurs finałowy odbywał się będzie przy udziale publiczności. Zadanie finałowe będzie 

polegało na przedstawieniu w sposób widowiskowy (tj. poprzez scenografię, kostiumy, 

oprawę muzyczną, itp.) tematu wskazanego przez organizatorów konkursu, związanego  

z pontyfikatem Jana Pawła II. Czas trwania - do 10 minut. Temat finałowego zadania 

konkursowego, szczegółowe kryteria oceny oraz wymagania będą zamieszczone na stronie 

internetowej głównego organizatora oraz fanpage’u na Facebooku.  

4. Zespoły będą oceniane przez powołane przez organizatorów jury.  

5. Zespoły uczestniczące w finale otrzymują nagrody odpowiednio za 1, 2 i 3 miejsce  

w danej kategorii.  

6. O ostatecznej klasyfikacji zespołu i jego miejscu w finale decyduje łączna suma punktów 

uzyskana przez grupę we wszystkich trzech etapach konkursu.  

7. W uzasadnionych przypadkach (np. choroba członka zespołu, zdarzenie losowe) zespół, 

który zakwalifikował się do finału może uzupełnić skład po wcześniejszym zgłoszeniu tego 

faktu i uzyskaniu zgody organizatorów konkursu.  

 

 

VII. Nagrody:  

 
1. Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymają dyplomy uczestnictwa.  

2. Zwycięzcy finałowego etapu (tj. miejsca I-III) otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień 

zarówno w II etapie, jak i w finale konkursu.  

 
 

 



 

 

 

VIII. Postanowienia końcowe:  
 

1. Przystąpienie do konkursu oznacza, iż uczestnik konkursu akceptuje wszystkie 

postanowienia niniejszego regulaminu. 

2. Wszystkie informacje dotyczące konkursu (m.in. regulamin konkursu, karty zgłoszeń, 

literatura konkursowa, tematy oraz szczegółowe kryteria oceny poszczególnych zadań 

konkursowych, informacje o miejscu i terminie składania prac konkursowych, wyniki 

poszczególnych etapów konkursu...) zamieszczane będą na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej – www.powiatdabrowski.pl (banner - „Bądź 

Wielkim”) oraz fanpage’u na Facebooku: www.facebook.com/BadzWielkim.  

3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie. 

4. Sytuacje nadzwyczajne nieprzewidziane w regulaminie rozstrzygają organizatorzy konkursu. 

5. Od decyzji jury nie przysługują odwołania. 



 
                                                             Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu pn. „Bądź Wielkim” 

 

 

…………………………………… 

 pieczątka szkoły/ placówki 

 

 

 

Karta zgłoszenia  

do 

XI REGIONALNEGO KONKURSU 

POŚWIĘCONEGO WARTOŚCIOM GŁOSZONYM 

PRZEZ ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 

pn. "BĄDŹ WIELKIM" 

 
 

Pełna nazwa szkoły/ placówki: …………………….............................................  

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

Adres: ............................................................................................................................... 

tel./fax: ............................................................... E-mail: ................................................. 

Imię i nazwisko Koordynatora będącego jednocześnie osobą do  kontaktów  

z organizatorem ….............................................................................................. 

   Tel. kontaktowy ….........................................................................................   

   E-mail: …............................................................................................................ 

 

Liczba uczestników zgłaszanych do udziału w konkursie: ............. 

           

 

 

 

 

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

            Podpis dyrektora szkoły/ placówki 

 
 

 

Wypełniony formularz zgłoszenia należy dostarczyć w terminie do 11.01.2017 r. na: 

• adres: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 

Dąbrowa Tarnowska 
• lub adres poczty elektronicznej:  badzwielkim@wp.pl (skan zgłoszenia) 

• lub przesłać faksem - numer faksu 14/642-22-29. 

mailto:badzwielkim@wp.pl


Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu pn. „Bądź Wielkim” 
 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA  
w XI Regionalnym konkursie poświęconym wartościom głoszonym  

przez świętego Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim" 
             
    

 
Ja niżej podpisany/a, ……………………..………………………….. urodzony: ………..……………… 

             (imię i nazwisko uczestnika konkursu)                                        (dzień – miesiąc – rok) 

 

- będący/a uczniem klasy* …..….. w  ……..………..………..……………………………………………  
(nazwa i adres szkoły) 

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

 

- będący/a podopiecznym/ uczestnikiem*   ..………..………..……………………………………………  
       (nazwa i adres placówki) 

 

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

 

deklaruję udział w XI Regionalnym konkursie poświęconym wartościom głoszonym przez świętego 

Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim", na zasadach określonych w regulaminie konkursu. 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/łam się z regulaminem XI Regionalnego konkursu poświęconego wartościom 

głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim" i akceptuję wszystkie jego 

postanowienia. 

2. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych głównego 

organizatora konkursu tj. Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Berka 

Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i przetwarzanie 

przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie 

prowadzenia i realizacji konkursu. 

3. Wyrażam zgodę na:  

a) podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska, klasy oraz szkoły / placówki 

do której uczęszczam; 

b) w przypadku zakwalifikowania się do II etapu konkursu wyrażam zgodę na wykorzystanie przez 

organizatorów pracy konkursowej przygotowanej (w ramach II etapu konkursu) przez zespół, 

którego będę członkiem - np. organizacja wystaw, publikacje zdjęć pracy, itp. 

c) w przypadku zakwalifikowania się do etapu finałowego wyrażam także zgodę do upubliczniania 

mojego wizerunku (zdjęcia, materiały filmowe z finału konkursu) we wszelkich materiałach, 

ogłoszeniach, informacjach i publikacjach o tym konkursie i jego wynikach. 

  

 Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-ma dobrowolności podania danych oraz, że 

zostałem/-łam poinformowany/-na o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich 

poprawiania. 

 
 

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

         Miejscowość i data       Czytelny podpis uczestnika konkursu 

 

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

Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu **                                                  
 

* niewłaściwe skreślić 
 

** W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej lub pełnoletniej osoby nie posiadającej 

pełnej zdolnej czynności prawnych deklaracja powinna zostać podpisana zarówno przez daną osobę, 

jak również jej rodzica lub opiekuna prawnego  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro organizacyjne konkursu:  
 

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej 

 Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia   

ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 
 

 

tel. 014/642-24-31 w. 240 

 fax. 014/642-22-29  
 

e-mail: badzwielkim@wp.pl 

promocja@powiatdabrowski.pl 

 

www.facebook.com/BadzWielkim 
 

www.powiatdabrowski.pl 

mailto:promocja@powiatdabrowski.pl
http://www.facebook.com/BadzWielkim
http://www.powiatdabrowski.pl/

