Ogólnopolski Konkurs Biblijny p.t.: „Kocham Biblię” dla dzieci szkół
podstawowych
kl. od I do IV
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest firma Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., z siedzibą
w Poznaniu (61-245), ul. Chartowo 5, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
numerem 0000095729 – dalej ( „Organizator”) wydawca „Małego Przewodnika Katolickiego”.
2. Miejscem konkursu jest terytorium Polski.
3. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz rodziny pracowników firmy Święty
Wojciech Dom Medialny sp. z o.o.
4. Warunki uczestnictwa w Konkursie oraz zasady jego przeprowadzenia określa wyłącznie
niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”), a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają
jedynie charakter informacyjny.
5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz jego
akceptacją. Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej
www.malyprzewodnik.pl w zakładce „Dla Księży i Katechetów”.
6. Cele konkursu: wdrażanie uczniów w lekturę Pisma św. i zachęcenie do pogłębienia jego
znajomości, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy
biblijnej, stworzenie dzieciom możliwości współzawodnictwa oraz rozwijania swoich
uzdolnień, promocja najzdolniejszych i najbardziej pracowitych dzieci, ich katechetów oraz
szkół, które reprezentują.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs przeznaczony jest dla szkół podstawowych, dla dzieci z klas od I do IV.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez rodziców/prawnych opiekunów
i przesłanie do Organizatora w sposób określony w regulaminie (III, punkt 14) oświadczenia o
treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
III ZASADY KONKURSU I PRZYZNAWANIA NAGRÓD;
1. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

etap szkolny,

etap ogólnopolski
2. Na każdym etapie konkursu przewiduje się test wyboru oraz test uzupełnień.
3. Zasady kwalifikacji do etapu ogólnopolskiego: z etapu szkolnego do etapu ogólnopolskiego
kwalifikuje się po 3 (trzech) najlepszych uczniów z danej szkoły pod warunkiem uzyskania przez
nich minimum 60 procent maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w teście.
4. O kolejności miejsc w konkursie na etapie szkolnym i w finale ogólnopolskim decyduje ilość
zdobytych punktów.
5. Do etapu ogólnopolskiego przechodzą maksymalnie trzy osoby, które uzyskały odpowiednio
największą liczbę punktów.
6. W razie zdobycia przez kilku konkursowiczów tej samej ilości punktów, a w wyniku tego liczba
dzieci, które osiągnęły największą ilość punktów przekroczy ilość ustaloną w regulaminie
konkursu, komisja konkursowa we własnym zakresie dokona rozstrzygnięcia (np. poprzez
konkurs ustny) tak by do kolejnego etapu zakwalifikowała się tylko wymagana ilość najlepszych
uczniów.

7. Miejsce przeprowadzenia konkursu:

etap szkolny – na terenie szkoły, która bierze udział w konkursie,

etap ogólnopolski – zostanie przeprowadzony w miejscu wyznaczonym przez
organizatora konkursu.
8. Zakres materiału objętego konkursem: ewangelie czytane na mszach w niedziele od
2 września 2018 r. do 24 lutego 2019 r. (pytania konkursowe będą zamieszczane w Małym
Przewodniku Katolickim w rubryce Ewangelie) oraz wybrane postacie ze Starego
Testamentu opisane w dodatku do Małego Przewodnika Katolickiego pt.: „Wojownicy
Boga”.
Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – przekład
z języków oryginalnych (Wydawnictwo Świętego Wojciecha) tzw. Biblia Poznańska.
9. Termin konkursu: zgłoszenia szkół przyjmowane są do 28 lutego 2019 roku drogą elektroniczną
na adres e-mail: marketing@swietywojciech.pl lub na adres Święty Wojciech Dom Medialny sp.
z o.o. ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań, z dopiskiem KOKURS. Formularzu zgłoszeniowy znajduje się
na stronie www.malyprzewodnik.pl (zakładka Dla Księży i Katechetów). Po tym terminie zgłoszenia
szkół nie będą rejestrowane, co uniemożliwi uczniom wzięcie udziału w Konkursie. W przypadku
zgłoszeń wysłanych pocztą decydująca będzie data stempla pocztowego.
10. Etap szkolny przeprowadzany będzie, we wszystkich placówkach biorących udział w Konkursie
w dniu 19 marca 2019 roku.
11. Zestaw pytań testowych wraz z arkuszem prawidłowych odpowiedzi, protokół z przeprowadzenia
etapu szkolnego oraz wzór oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych
osobowych uczestników konkursu i członków komisji konkursowych przekazane zostaną do każdej
ze zgłoszonych szkół drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu, nie później niż 5
dni przed rozpoczęciem etapu szkolnego.
12. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły
podstawowej, która powołuje Szkolną Komisję Konkursową w porozumieniu z Katechetą.
13. Członkowie Komisji, o której mowa w punkcie 12 prześlą do organizatora konkursu
oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści określonej w
załączniku nr 2 do Regulaminu.
14. Wyłoniona z grona nauczycieli danej szkoły Komisja oceni wypełnione przez uczniów testy w
oparciu o otrzymany od organizatora arkusz odpowiedzi i do 27 marca 2019 roku prześle
wypełniony i podpisany protokół oraz podpisane oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów
dzieci oraz członków komisji konkursowej dotyczące przetwarzania danych osobowych na adres:
Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o. ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań z dopiskiem KOKURS.
15. Ogólnopolską Komisję Konkursową tworzą osoby wyznaczone przez Święty Wojciech Dom
Medialny sp. z o.o.
16. Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia etapu ogólnopolskiego przekazana zostanie
do każdej ze zgłoszonych szkół drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu, nie
później niż 30 dni przed rozpoczęciem etapu ogólnopolskiego. Przyjazd uczestników na koszt
własny.
17. Ogólnopolska Komisja Konkursowa przyznaje nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.

V. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności przeprowadzenia konkursu z Regulaminem
Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu.
O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decydują data stempla pocztowego.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również
dokładnie określoną przyczynę reklamacji.
3. Reklamacje należy przesłać na adres Organizatora podany w punkcie I.1 Regulaminu konkursu.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania.
5. Organizator powiadomi pisemnie Uczestnika o rozstrzygnięciu reklamacji, wysyłając
korespondencję na adres podany przez Uczestnika.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników konkursu oraz członków
Komisji konkursowych jest organizator konkursu - firma Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o.,
z siedzibą w Poznaniu (61-245), ul. Chartowo 5, który zapewnia wszystkim zgłoszonym
Uczestnikom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady Europy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (potocznie
zwanego RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku.
2. Dane osobowe przekazane organizatorowi konkursu przez Uczestników konkursu (za zgodą rodzica
lub opiekuna prawnego) będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu i wyłonienia
zwycięzców konkursu oraz doręczenia nagród.
3. Dane osobowe przekazane organizatorowi konkursu przez członków komisji konkursowych
przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w celach związanych z przeprowadzeniem
konkursu.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestniczenia w konkursie.
5. Uczestnikom konkursu oraz członkom Komisji konkursowej przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Rodzic/ opiekun prawny uczestnika przystępującego do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie
podanych danych osobowych dziecka w celach określonych w punkcie VI.2 oraz na opublikowanie
jego imienia i nazwiska oraz szkoły i klasy w drukowanym wydaniu miesięcznika „Mały Przewodnik
Katolicki”, na stronach internetowych www.malyprzewodnik.pl oraz na Facebooku Małego
Przewodnika Katolickiego.
7. Podane dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem:
 podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 podmiotów przetwarzających, którym administrator powierza do wykonania czynności
związane z: przechowywaniem danych na serwerze, serwisowaniem, utrzymaniem
funkcjonalności stron i sklepu internetowego, korzystaniem z systemu mailingowego
w zakresie oferty handlowej ŚWDM oraz z obsługą prawną i obsługą systemów
informatycznych wykorzystywanych przez Administratora
8. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez okres 12 miesięcy lub do momentu odwołania
zgody, a w przypadku uczestników, którym przyznano nagrody, przez okres wynikający
z obowiązujących przepisów podatkowych
9. Kontakt w sprawie przetwarzania Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail:
daneosobowe@swietywojciech.pl; tel. 61659 37 83 lub pisemnie na adres podany w punkcie VI.1.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie miał wpływu lub które
powstały bez jego winy, w tym za problemy związane z niedoręczeniem zgłoszenia konkursowego
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu.
12. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator w oparciu o ogólnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w Konkursie „Kocham Biblię”:

OŚWIADCZENIE

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu, ul. Chartowo 5 danych osobowych podanych przez mojego syna/córkę
………………………………………. w zakresie: imienia, nazwiska, miejscowości, z której pochodzi, szkoły
i klasy, do której uczęszcza, w celu przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Redakcję Małego
Przewodnika Katolickiego pod nazwą „Kocham Biblię”, wyłonienia zwycięzców konkursu oraz w celu
przekazania przyznanych nagród.
W przypadku gdy córka/syn zostanie Zwycięzcą konkursu wyrażam zgodę na podanie do publicznej
wiadomości imienia i nazwiska mojego dziecka, klasy i nazwy szkoły, do której uczęszcza oraz zajętego
miejsca w konkursie, na łamach drukowanego wydania Małego Przewodnika Katolickiego, na stronie
internetowej www.malyprzewodnik.pl oraz na Facebooku Małego Przewodnika Katolickiego.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i jestem świadomy, iż podanie
danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestnictwa w konkursie
oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych, możliwości ich poprawiania,
zgłoszenia sprzeciwu, co do dalszego ich przetwarzania oraz możliwości cofnięcia udzielonej zgody
w każdym czasie”.

………………………………………
Miejscowość i data
Uczestnika

….………………………………………………………………………………………
Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
Oświadczenie członka Komisji konkursowej – Konkurs „Kocham Biblię”:
OŚWIADCZENIE

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu, ul. Chartowo 5 moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, szkoła,
w której pracuję, w celu przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Redakcję Małego
Przewodnika Katolickiego pod nazwą „Kocham Biblię”.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i jestem świadomy, iż podanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do przeprowadzenia konkursu oraz że zostałem
poinformowany o prawie wglądu do podanych danych, możliwości ich poprawiania, zgłoszenia
sprzeciwu, co do dalszego ich przetwarzania oraz możliwości cofnięcia udzielonej zgody
w każdym czasie”.

