REGULAMIN
Diecezjalnego konkursu wiedzy
o św. Janie Nepomucenie
przeznaczonego dla dzieci i młodzieży szkolnej
diecezji gliwickiej
rok szkolny 2018/19

ORGANIZATOR:
Rzymskokatolicka Parafia Św. Jana Nepomucena w Lisowicach (ul. Nowa 5a,
42-700 Lisowice)
oraz
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Lisowice (Lisowice ul. Mickiewicza 20)
JURY:
Ks. Rafał Wyleżoł – proboszcz parafii św. Jana Nepomucena w Lisowicach
- przewodniczący jury.
Renata Piosek – prezes SRSL.
Katarzyna Kłysik – koordynator ds. merytorycznych w zakresie
edukacyjno - katechetycznym.
Izabela Wyleżoł - polonistka Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych
w Zabrzu.
PATRONAT HONOROWY:
J.E. Biskup Gliwicki Jan Kopiec
Starosta Lubliniecki Joachim Smyła
Wójt Gminy Pawonków Joanna Wons – Kleta
Sołtys Lisowic Marek Kunicki
CELE KONKURSU:
 Uczczenie jubileuszu 25-lecia konsekracji kościoła parafialnego
w Lisowicach – jedynego w diecezji gliwickiej pw. Św. Jana Nepomucena.
 Popularyzacja postaci Św. Jana Nepomucena i krzewienie kultu.
 Pogłębienie wiedzy o życiorysie Świętego.
 Zachęcanie dzieci i młodzieży do świadomego oraz ufnego korzystania
z sakramentu pokuty.
UCZESTNICY i KATEGORIE:
1. Uczniowie SP klas 1-6, konkurs plastyczny.
2. Uczniowie Szkół Specjalnych, konkurs plastyczny.
3. Uczniowie 7 - 8 klas SP oraz 3 klas gimnazjum, konkurs wiedzy.
4. Uczniowie szkół ponadpodstawowych dowolnego typu, konkurs
literacki.

HARMONOGRAM:
o Listopad 2018: rozesłanie informacji do szkół i katechetów;
o do 14.12.2018: termin elektronicznego nadsyłania zgłoszeń szkół do
konkursu wiedzy;
o 29.01.2019: termin przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu wiedzy
(klasy 7 i 8 SP oraz 3 gimn.);
o do 12.02.2019: termin nadsyłania protokołów z etapu szkolnego konkursu
wiedzy (decyduje data stempla pocztowego);
o do 28.02.2019: termin nadsyłania prac plastycznych i literackich
(decyduje data stempla pocztowego);
o do 06.03.2019: ogłoszenie laureatów konkursu plastycznego
i literackiego oraz uczestników zakwalifikowanych do finału konkursu
wiedzy na stronie www.parafialisowice.tl.pl;
o 18.03.2019 – 2 dni przed datą męczeńskiej śmierci Św. Jana Nepomucena
- (poniedziałek), godz. 10:00 – finał konkursu wiedzy oraz godz. 11:00
zwiedzanie kościoła, ogrodu Św. Jana Nepomucena, muzeum
paleontologicznego, poczęstunek.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród we wszystkich
kategoriach odbędzie się w poniedziałek 18 marca i przewidywane
jest na godz. 12:30 w Lokalnym Centrum Społeczno – Kulturalnym w
Lisowicach, ul. Mickiewicza 20.
ZASADY:
 KONKURS PLASTYCZNY: prace w maksymalnym formacie A3,
wykonane w dowolnej technice płaskiej (nie przestrzenne) należy przesłać
pocztą na adres: Parafia Św. Jana Nepomucena, ul. Nowa 5a, 42-700
Lisowice. Do pracy należy dołączyć metryczkę, której wzór znajduje się na
końcu niniejszego regulaminu. Brak metryczki wyklucza pracę z udziału
w konkursie.
Prace zostaną ocenione przez jury konkursu pod kątem estetyki,
włożonego zaangażowania oraz merytorycznego przekazu
związanego z osobą lub przesłaniem Św. Jana Nepomucena.
Osoby nagrodzone oraz opiekunowie zostaną poinformowane przez
organizatora telefonicznie lub mailowo oraz zaproszone do LCSK
w Lisowicach na uroczyste wręczenie nagród w dniu 18.03.2019 r. Prace
nienagrodzone nie będą odsyłane i przechodzą na własność organizatora.
 KONKURS LITERACKI: dopuszczalne formy literackie -> poezja,
opowiadanie, esej, list, pamiętnik. Prace (wydruk komputerowy do 3 str.
A4 objętości, czcionka Times New Roman 12 pkt., marginesy
standardowe, interlinia 1,5) należy przesłać pocztą na adres: Parafia Św.
Jana Nepomucena, ul. Nowa 5a, 42-700 Lisowice. Do pracy należy
dołączyć metryczkę, której wzór znajduje się na końcu niniejszego
regulaminu. Brak metryczki wyklucza pracę z udziału w konkursie.

Prace zostaną ocenione przez jury konkursu pod kątem wartości
literackiej, włożonego zaangażowania oraz merytorycznego przekazu
związanego z osobą lub przesłaniem Św. Jana Nepomucena.
Osoby nagrodzone oraz opiekunowie zostaną poinformowane przez
organizatora telefonicznie lub mailowo oraz zaproszone do LCSK
w Lisowicach na uroczyste wręczenie nagród w dniu 18.03.2019 r.
 KONKURS WIEDZY (klasy 7-8 SP oraz 3 gimn.).
Chęć uczestnictwa placówki w etapie szkolnym konkursu wiedzy należy
zgłosić e-mailowo do dnia 14. 12. 2018 r. na adres rwylezol@wp.pl
podając:
o Imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za przeprowadzenie
etapu szkolnego w placówce oraz jego dane kontaktowe (telefon, email);
o Dokładną nazwę i adres placówki;
W razie braku odpowiedzi mailowej o przyjęciu zgłoszenia do 3 dni
roboczych należy sprawdzić zgłoszenie dzwoniąc pod nr 601-295-446.
Test konkursowy dla ucznia (1 egzemplarz, kopiowanie we własnym zakresie),
test z odpowiedziami oraz protokół dla komisji szkolnej zostaną przesłane
pocztą tradycyjną na podany adres placówki. Komisja szkolna przeprowadza test
dn. 29.01.2019 r., i jest zobowiązana do dn. 12.02.2018 r. przesłać wypełniony
protokół wraz ze zwycięskimi pracami na adres: Parafia Św. Jana Nepomucena,
ul. Nowa 5a, 42-700 Lisowice, wskazując 3 uczestników, którzy uzyskali
najlepsze wyniki. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie
prawo do ustalenia progu punktowego, który ograniczy ilość uczestników
zakwalifikowanych do finału konkursu wiedzy. Lista osób zakwalifikowanych
zostanie opublikowana na stronie internetowej www.parafialisowice.pl.tl do
dnia 06.03.2019 r. Pisemny finał testu wiedzy zostanie przeprowadzony w dniu
18.03.2019 r. w Lokalnym Centrum Społeczno – Kulturalnym w Lisowicach, ul.
Mickiewicza 20 o godz. 10:00.
LITERATURA: Literatura (pytania i odpowiedzi mogą nawiązywać tylko do
opublikowanego przez organizatorów źródła!) oraz regulamin zostaną
udostępnione na stronie internetowej www.parafialisowice.tl.pl w zakładce
„DIECEZJALNY KONKURS”.
FINAŁ I NAGRODY:
Szczegółowy program finału zostanie przesłany osobom zainteresowanym
w odpowiednim terminie.
Wszyscy uczestnicy finału konkursu wiedzy otrzymają dyplomy oraz
okazjonalne pamiątki. W poszczególnych kategoriach zostaną przyznane
miejsca od I do III oraz wyróżnienia.
NAGRODY za miejsca I – III:
Szkoła podstawowa kl. 1-6 – Atrakcyjne nagrody rzeczowe, dyplomy, puchary
oraz pamiątki.

Szkoły specjalne – Atrakcyjne nagrody rzeczowe, dyplomy, puchary oraz
pamiątki.
SP kl. 7-8 i kl. 3 gimnazjum: Bony zakupowe do sklepu sportowego (I m – 300
zł, II m – 200 zł., III m. – 100 zł.), dyplomy, puchary oraz inne nagrody
pamiątkowe.
Szkoły ponadgimnazjalne: Bony zakupowe do sklepu sportowego (I m – 300 zł,
II m – 200 zł., III m. – 100 zł.), dyplomy, puchary oraz inne nagrody
pamiątkowe.
Dyplomy otrzymają także opiekunowie nagrodzonych uczestników.
Podczas finału przewidziane jest zwiedzanie kościoła parafialnego, ogrodu św.
Jana Nepomucena, muzeum paleontologicznego, oraz poczęstunek.

METRYCZKA:
Kategoria: PLASTYCZNA/LITERACKA (niepotrzebne skreślić)
Tytuł pracy:………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko autora: ……………………………………………………………………..
Klasa, nazwa placówki, adres, tel.: ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela: ………………………………………………..
e-maile uczestnika i opiekuna: …………………………………………………………….
nr-y telefonu uczestnika i opiekuna: ……………………………………………………
Uczestnik oświadcza, że praca przesłana na konkurs jest wyłącznie jego autorstwa
oraz, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
Uczestnik konkursu poprzez przesłanie pracy wyraża zgodę na jej ewentualną,
nieodpłatną publikację (np. wystawa, strona internetowa).
Uczestnik konkursu poprzez przesłanie swojej pracy wyraża zgodę na przetwarzanie
i publikację jego danych osobowych w zakresie organizacji konkursu, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
………………………
podpis uczestnika

…………………………
podpis rodzica

………………………
podpis nauczyciela

