
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
WIEDZY O JANIE PAWLE II

„JAN PAWEŁ II: PRZYJACIEL I MISTRZ MŁODYCH”
SKIEROWANEGO DO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Z OKAZJI X EDYCJI JUBILEUSZOWEJ

ROK SZKOLNY 2022/2023

Drodzy, młodzi Przyjaciele!

Papież  kocha  wszystkich,  ale  w  szczególny  sposób  kocha  młodych,  gdyż  oni  mają
uprzywilejowane  miejsce  w  sercu  Chrystusa,  który  pragnął  przebywać  wśród  dzieci  i
rozmawiać  z  młodymi;  do  młodych  też  szczególnie  kierował  swoje  wezwanie,  a  Jan
najmłodszy  spośród apostołów był  Jego uczniem umiłowanym. Patrzę  na  was  uważnie  -
myślę z drżeniem i z ufnością o tym, co was czeka w życiu, czym będziecie w świecie jutra;
pragnę zostawić wam jako wiatyk na całe życie trzy myśli: szukajcie Jezusa, kochajcie Jezusa,
dawajcie świadectwo Jezusowi.

Jan Paweł II, Bez sprawiedliwości nie ma miłości. Audiencja generalna, 
Watykan 8 listopada 1978 r.

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II  w Radoczy,  Parafia
Rzymsko-Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Radoczy, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej,  Filip  Kaczyński,  Starostwo  Powiatowe  w  Wadowicach  zapraszają  uczniów  szkół
podstawowych  klas  VII  oraz  VIII  województwa  małopolskiego  do  wzięcia  udziału  w
Wojewódzkim Konkursie wiedzy o Janie Pawle II „Jan Paweł II: Przyjaciel i Mistrz Młodych” z
okazji X Edycji Jubileuszowej.
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§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Wojewódzki  konkurs  wiedzy  o  Janie  Pawle  II:  „Jan  Paweł  II:  Przyjaciel  i  Mistrz
Młodych”  dla  uczniów  szkół  podstawowych  województwa  małopolskiego
organizowany  z  okazji  X  edycji  jubileuszowej  w roku  szkolnym 2022/2023,  zwany
dalej  Konkursem,  organizowany  jest  przez  Zespół  Szkół  Centrum  Kształcenia
Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy z siedzibą przy ul. Dworskiej 8, 34-100
Radocza,  tel.  33  823  40  89,  e-mail:  sekretariat@radocza.edu.pl i  ma  charakter
rywalizacji drużynowej.

2. Współorganizatorem  Konkursu  jest  Parafia  Rzymsko-Katolicka  pw.  Przemienienia
Pańskiego w Radoczy, ul. Jagiellońska 2, 34-100 Radocza, tel. 33 873 96 93, e-mail:
kontakt@parafiaradocza.pl.

3. Patronat nad konkursem sprawuje poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sz. P. Filip
Kaczyński.

4. Tegoroczny Konkurs odbywa się pod hasłem: „Przyjdźcie do mnie!” w nawiązaniu do
słów wypowiedzianych przez Jana Pawła II do Młodych: „Szukałem was, a teraz wy
przyszliście do mnie i za to wam dziękuję” i fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza:
„Przyjdźcie  do  mnie  wszyscy,  którzy  utrudzeni  i  obciążeni  jesteście,  a  Ja  was
pokrzepię!”.

5. Cele konkursu:
1) upamiętnienie  osoby  Jana  Pawła  II  w  miejscu  jego  wzrastania,  w

Wadowicach;
2) ukazanie osoby Jana Pawła II, jako Mistrza i Przyjaciela Młodych w roku

obchodów Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie;
3) promocja  województwa  małopolskiego  z  regionem  Wadowice,  jako

miejsca szczególnie związanego z Janem Pawłem II i jego młodością;
4) kształtowanie u uczniów chrześcijańskiej  hierarchii  wartości  i  postaw w

oparciu o nauczanie Jana Pawła II;
5) rozwijanie  umiejętności  współpracy  u  uczniów  na  przykładzie

innowacyjnej formy konkursu;
6) kształtowanie  zdolności  korzystania  przez  uczniów  z  nowoczesnych

narzędzi  multimedialnych  wykorzystanych  na  etapie  wojewódzkim
konkursu;

7) budowanie  poczucia  wspólnoty  Kościoła  dzięki  podjęciu  zdrowej
rywalizacji drużynowej;

8) motywowanie nauczycieli do tworzenia wspólnoty przyjaźni z uczniami i
przykładu świadectwa;

9) promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli.
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6. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:
1) szkolnym;
2) wojewódzkim.

7. Informacje  dotyczące  organizacji  i  przebiegu  konkursu  oraz  zakresu  wiedzy  są
zamieszczane  na  stronie  internetowej  Zespołu  Szkół  Centrum  Kształcenia
Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy: radocza.edu.pl, w zakładce: Szkoła »
Konkurs JP2.

§ 2. Zasady uczestnictwa.

1. Konkurs  adresowany jest  do uczniów szkół  podstawowych  klas  VII  i  VIII z  terenu
województwa małopolskiego.

2. Na etapie szkolnym Konkursu wyłaniana jest  4-osobowe delegacja uczniów, która
będzie drużynowo reprezentować szkołę na etapie wojewódzkim Konkursu.

3. Delegacje wyłaniane są na zasadach ustalonych przez koordynatora etapu szkolnego
wybranego przez dyrektora szkoły, która zamierza wziąć udział w Konkursie.

4. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie tylko jedną delegację!

5. Zgłoszenia  dokonuje  koordynator  etapu  szkolnego  za  pośrednictwem  formularza
elektronicznego do  10  marca  2023  r.  /piątek/  godz.  12:00.  W  wyjątkowych
sytuacjach  istnieje  możliwość  dostarczenia  odpowiednich  dokumentów  na  adres
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy, ul.
Dworska 8, 34-100 Radocza.

6. Na  etapie  wojewódzkim  Konkurs  zostanie  przeprowadzony  w  formie  egzaminu
punktowanego  wg  ustalonego  klucza  odpowiedzi.  Egzamin  będzie  podzielony  na
część  teoretyczną z  wykorzystaniem  komputerów  przenośnych  oraz część
praktyczną z  wyłonionym  liderem zespołu  w  formie  teleturnieju.  Lidera  wyłania
opiekun grupy na zasadach ustalonych przez niego.

7. Konkurs  odbędzie się w Zespole  Szkół  Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św.
Jana  Pawła  II  w  Radoczy  ul.  Dworska  8,  34-100  Radocza,  dn.  31  marca  2023  r.
/piątek/ o godz. 9:00.

§ 3. Komisje i nagrody.

1. Prace  konkursowe  na  etapie  wojewódzkim  zostaną  ocenione  przez  Wojewódzką
Komisję  Konkursową,  która  zostanie  powołana  przez  Dyrektora  Zespołu  Szkół
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy.

2. Do zadań Wojewódzkiej Komisji Konkursowej należy:
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1) przygotowanie zadań konkursowych;
2) zagwarantowanie dogodnych warunków przeprowadzenia konkursu;
3) pilnowanie samodzielności wykonywania pracy przez delegacje konkursowe;
4) ocenianie prac zgodne z kluczem odpowiedzi.

3. W Konkursie zostaną wyłonione trzy zwycięskie delegacje. Odpowiednio: I miejsce, II
miejsce i III miejsce.

4. Wyłonieni laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznawania wyróżnień.

6. Decyzje Wojewódzkiej Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.

§ 4. Postanowienia końcowe.

1. Kwestie, które nie zostały ujęte w Regulaminie, rozstrzyga Organizator Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.

Kontakt z Koordynatorem Konkursu: maciej.szwej@radocza.edu.pl lub pod nr  33 823 40 89
za pośrednictwem sekretariatu ZSCKU im. św. Jana Pawła II w Radoczy
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej konkursu.
Zgłoszenie  do  konkursu  jest  potwierdzeniem  akceptacji  regulaminu  oraz  wyrażeniem
zgody uczestników biorących udział  w konkursie oraz ich opiekunów na publikacje ich
wizerunków w kontekście informacji o konkursie w mediach oraz na www Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy oraz stronie Parafii
pw. Przemienia Pańskiego w Radoczy.
Zgłoszenie  uczestników jest  równoznaczne  z  przyjęciem  warunków  niniejszego
regulaminu 

Administratorem  danych  osobowych  uczestników  i  ich  opiekunów  jest  Zespół  Szkół
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy, ul. Dworska 8, 34-
100 Radocza,  tel. 33 82 34 089, e-mail: sekretariat@radocza.edu.pl.  Dane kontaktowe
inspektora ochrony danych: Paweł Boba, inspektor-danych@boba.com.pl
Administrator przetwarza dane osobowe uczestników takie jak imię, nazwisko oraz dane
opiekunów  uczestników  (imię,  nazwisko)  na  podstawie  udzielonej  zgody.  Dane
przetwarzane są w celu organizacji konkursu oraz wyróżnienia uczestników. Wyrażenie
zgody jest  dobrowolne jednak konieczne do udziału  w konkursie.  Zgoda  może być  w
dowolnym  momencie  odwołana.  Odwołanie  zgody  nie  będzie  miało  wpływu  na
przetwarzanie, którego dokonano przed odwołaniem zgody.
W  związku  z  przetwarzaniem  danych  odbiorcami  danych  mogą  być:  podmioty
uprawnione do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym
administrator danych powierzył przetwarzanie w drodze umowy. 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami
prawa,  przysługują  następujące  uprawnienia:  prawo  dostępu  do  danych  osobowych,
prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych
osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do
wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  prawo  do  wycofania
zgody w dowolnym momencie. 

Przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  na  niezgodne  z  RODO
przetwarzanie danych osobowych. Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 18. Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

Gromadzone  dane  nie  będą  wykorzystywane  do  zautomatyzowanego  podejmowania
decyzji ani do profilowania 
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