SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu

Konkurs tematyczny
dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych
noszących im. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej
przebiegający pod hasłem „Gaude Mater Polonia”
w roku szkolnym 2019/2020

REGULAMIN

Idea konkursu
I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski odbywała się w dniach od 2 czerwca do 10 czerwca 1979 r. i przebiegała
pod hasłem Gaude Mater Polonia ( Raduj się, Matko Polsko). W tym roku mija 40 rocznica tego ważnego
dla Polski i Polaków wydarzenia, dlatego pragniemy je przybliżyć młodym ludziom, którzy podejmują swe
pierwsze ważne decyzje życiowe, u których kształtuje się tożsamość i światopogląd. Postać oraz dorobek
życia Karola Wojtyły – Świętego Jana Pawła II stanowią doskonałą inspirację w poszukiwaniu ich źródeł.
Organizatorzy konkursu są przekonani, że Jan Paweł II może w tym względzie stać się przewodnikiem dla
współczesnej młodzieży. Konkurs jest jednym z akcentów rocznicowych, który ma na celu:







Przypomnienie życiorysu i głównych wątków dziedzictwa Karola Wojtyły – Jana Pawła II ze
szczególnym uwzględnieniem I pielgrzymki do Polski.
Przedstawienie nauczania Jana Pawła II na temat Ojczyzny, patriotyzmu, postawy obywatelskiej,
wolności.
Przypomnienie losów Polski oraz Kościoła na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia. Zwiększenie
świadomości na temat wybranych zjawisk społecznych, religijnych i kulturowych.
Wskazanie Świętego Jana Pawła II jako wzorca osobowego, motywowanie do naśladowania jego
życia.
Pielęgnowanie wiedzy o Patronie.
Integracja szkół imienia Jana Pawła II.

Tematyka ogólna konkursu pt. „Gaude Mater Polonia”
Zakres wiedzy: fakty dotyczące biografii Karola Wojtyły – Jana Pawła II, zwłaszcza z okresu dzieciństwa (od
1920 r.) i młodości do roku 1946. Znajomość wybranych przemówień i homilii wygłoszonych przez Jana
Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski – przebieg tego wydarzenia.
Treści lektur, których znajomość będzie wymagana podczas konkursu, zostały dobrane tak, aby nawiązywały
do wiadomości z programów nauczania takich przedmiotów jak: historia, język polski, geografia, wiedza
o społeczeństwie czy religia, a jednocześnie rozszerzały je dla uczniów zainteresowanych tematyką konkursu.

Organizator
Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu pod patronatem Instytutu Dialogu
Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej, Wójta
Gminy Lubień.
Uczestnicy
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne oraz dostępne dla każdego ucznia klas 4-8 szkoły podstawowej,
szkoły średniej położonej na terenie województwa małopolskiego i noszącej im. Jana Pawła II.
Warunki uczestnictwa
Konkurs jednostopniowy ma charakter drużynowy. Odbywać się będzie w 3 kategoriach wiekowych:




Dla klas IV-VI;
Dla klas VII-VIII;
Dla uczniów szkół średnich.

Szkoła uczestnicząca w konkursie jest zobowiązana do zgłoszenia 3 przedstawicieli z danej kategorii
wiekowej.
Pytania przewidziane w konkursie mają charakter zamknięty (test wyboru) a także otwarty. Uczestnicy winni
zapoznać się nie tylko z treścią lektur, ale również z zamieszczonymi tam fotografiami, ilustracjami.
Konkurs odbędzie się w dniu 23 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w
Lubniu (rozpoczęcie o godz. 10.00). Czas trwania konkursu: 120 min. W przypadku remisu drużyn,
organizator przewiduje dogrywkę w postaci puli pytań dodatkowych. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie
dyplomów i nagród odbędzie się bezpośrednio po jego zakończeniu. Lista laureatów zostanie ogłoszona na
stronach organizatora i instytucji patronujących.
Strona internetowa konkursu
Wszystkie informacje o konkursie będzie można odnaleźć na stronie internetowej: www.gimlubien.home.pl
(zakładka: Konkurs „Gaude Mater Polonia”) oraz na stronie https://idmjp2.pl (zakładka: EDUKACJA/Szkoły
JP 2).
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i sposób przeprowadzenia konkursu pt. „Gaude Mater Polonia”.
2. Ostateczny termin zgłoszeń szkół do konkursu upływa 13 września 2019 r. Najpóźniej do dnia 20 września
2019 r. Komisja Konkursowa zamieści na stronach internetowych konkursu: https://idmjp2.pl,
www.gimlubien.home.pl listę szkół uczestniczących w konkursie.
4. Szkoła, w celu przekazania informacji Organizatorowi o zgłoszeniu do uczestnictwa w konkursie, powinna
pobrać i wypełnić (w formie elektronicznej) formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej
www.gimlubien.home.pl (załącznik nr 1), a następnie przesłać go jako załącznik do maila (w formie
wypełnionego pliku Word) na adres: szkola@splubien.pl. W tytule maila należy wpisać „KONKURS GAUDE
MATER POLONIA 2019/2020 – ZGŁOSZENIE”. Potwierdzeniem zgłoszenia szkoły do konkursu będzie lista
szkół biorących udział w ww. konkursie zamieszczona na stronach: https://idmjp2.pl (zakładka:
EDUKACJA/Szkoły JP 2) oraz www.gimlubien.home.pl (zakładka: Konkurs „Gaude Mater Polonia”) .

5. Komisja Konkursowa będzie się składała z osób wskazanych przez Organizatora. W jej składzie zasiądą
przedstawiciele Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Krakowskiej, przedstawiciele Stowarzyszenia Szkół
im. Jana Pawła II.
6. Przez zgłoszenie udziału w konkursie rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora – Szkołę Podstawową im. Świętego Jana
Pawła II w Lubniu, 32-433 Lubień 885, w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w
tym publikacją danych osobowych uczestnika konkursu na stronie internetowej konkursu, zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale niepodanie danych i brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie skutkuje brakiem
możliwości uczestnictwa w konkursie.
7. Poprzez zgłoszenie szkoły w konkursie, osoby podające swoje dane osobowe jako opiekunowie konkursu z
danych szkół, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora – Szkołę
Podstawową im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu, 32-433 Lubień 885, w zakresie związanym z organizacją i
przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Organizator informuje,
że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości
uczestnictwa szkoły w konkursie.
8. Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika – jego rodzice lub opiekunowie prawni, a także
opiekunowie konkursu z poszczególnych szkół, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru w przypadku gdy
przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w konkursie jest Szkoła Podstawowa im. Świętego
Jana Pawła II w Lubniu, 32-433 Lubień 885. Dane kontaktowe to: tel. +48 18 26 83 105, fax. 18 26 83 106, email: szkola@splubien.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji konkursu. Podstawą prawną
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. Administrator przekazuje dane Instytutowi Dialogu Międzykulturowego jako
podmiotowi patronującemu konkursowi. Administrator będzie przechowywał dane osobowe do momentu
wycofania zgody na przetwarzanie danych, tam, gdzie dane przetwarzane są na podstawie zgody, nie dłużej
niż jest to konieczne do realizacji celu, dla których je zgromadzono. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach.
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
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