
 

 

 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej  

  

Terminarz Konkursu w roku szkolnym 2013/2014 

 
Do 30 listopada 2013 r. Zgłoszenie udziału w Konkursie przesłane na adres: 

aburchardt@wp.pl (w temacie prosimy o wpisanie: Zgłoszenie na 

Konkurs Wiedzy Biblijnej) 

lub w wyjątkowych przypadkach 

Aniela BURCHARDT  

ul. Pelikana 4 

86-005 Murowaniec 

Formularz zgłoszeniowy (dla wszystkich poziomów edukacyjnych) do 

pobrania na stronie www.katechetyka.pl. 

 

Do 30 listopada 2013 r. Opublikowanie przez Centralną Komisję Konkursową listy wersetów do 

zapamiętania  

 

11 stycznia 2014 r., 

godz. 11.00 

Komisja Konkursowa powołana przez Koordynatora Służby Katechetycznej 

zboru lub innej placówki przeprowadza I etap Konkursu. 

 

Do 16 stycznia 2014 r. 

(w pkt. 2 – decyduje 

data stempla 

pocztowego) 

Komisja Konkursowa przesyła: 

1) tylko w wersji elektronicznej z potwierdzeniem odbioru: protokoły z 

przeprowadzenia I etapu Konkursu, oddzielnie dla każdego poziomu na 

adres: 

a) szkoła podstawowa: aburchard@wp.pl 

b) szkoła gimnazjalna: ma.myskow@onet.eu 

c) szkoła ponadgimnazjalna: m.stepien@onet.pl 

2) w wersji papierowej: oryginały testów z uzyskaną liczbą punktów 

powyżej 50% maksymalnej liczby punktów, oddzielnie dla każdego 

poziomu na adres: 

   a) szkoła podstawowa: 

Aniela BURCHARDT  

ul. Pelikana 4 

86-005 Murowaniec  

   b) szkoła gimnazjalna: 

Marlena MYŚKÓW 

ul. Szosowa 58 

Lipki Wielkie 

66-431 Santok 

   c) szkoła ponadgimnazjalna: 

Michał M. STĘPIEŃ 

I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów 

ul. Waliców 25 

00-865 Warszawa 
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Koordynator zachowuje: 

   1) oryginały protokołów, 

   2) kopie testów. 

Wzory protokołów do pobrania ze strony www.katechetyka.pl. 

Przesłanie dokumentów po terminie może spowodować niewłączenie ich do 

weryfikacji i pominięcie w opracowaniu listy uczestników II etapu. 

 

Do 1 lutego 2014 r. Centralna Komisji Konkursowa weryfikuje i zatwierdza punkty przyznane 

w I etapie. 

 

Do 2 lutego 2014 r. Prezydium Centralnej Komisji Konkursowej ustala wymaganą liczbę 

punktów do zakwalifikowania się do II etapu. 

 

Do 3 lutego 2014 r. Komisja Losująca przeprowadza losowanie dodatkowych uczestników II 

etapu. 

 

Do 4 lutego 2014 r. Prezydium Centralnej Komisji Konkursowej podaje listę uczestników 

zakwalifikowanych do II etapu Konkursu.  

Lista zostanie ogłoszona na stronie www.katechetyka.pl. 

 

Do 15 lutego 2014 r. Zgłoszenie nieobecności uczestnika zakwalifikowanego do II etapu i 

powołanie w jego miejsce kolejnej osoby z listy ogłoszonej przez 

Prezydium Centralnej Komisji Konkursowej  

 

8 marca 2014 r.,  

godz. 11.00 

Centralna Komisja Konkursowa przeprowadza w Warszawie II etap 

Konkursu.  

Szczegóły przebiegu finału zostaną przesłane drogą elektroniczną do 

zborów. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się tego samego 

dnia. 

 

 

  

  Przewodniczący Centralnej Komisji Konkursowej 

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 

   

  Małgorzata GŁAZ 
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