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Aneks nr 2 do Regulaminu XIII OKWB

§ 6.1 Przebieg III etapu .

W  związku  z  przedłuz�ającą  się  sytuacją  nagłą  –  jaką  jest  postępujące  przeciwdziałanie
rozprzestrzeniania się  koronavisrusa COVID-19 w Polsce oraz kierując się  zaleceniami MZ,  MEiN
oraz Rządu RP – informujemy, z�e III etap (finał) XIII Ogo1 lnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej nie
odbędzie się w Warszawie w siedzibie WSTS, z powodu czego nam organizatorem jest niezmiernie
przykro. 

Decyzją  dyrektora  Słuz�by  Katechetycznej  KZ  w  Polsce  oraz  członko1 w  CKK  XIII  Ogo1 lnopolskiego
Konkursu Wiedzy Biblijnej III etap (finał) odbędzie się zgodnie z terminarzem, tj. 27.03.2021 r. |(Zał.
2 Regulaminu) w lokalnych placo1 wkach katechetycznych / zborach / (podobnie do tego jak miało to
miejsce podczas II etapu konkursu.)

Bardzo proszę o zapoznanie się z poniz�szymi informacjami w kwestii przebiegu III etapu konkursu
lokalnie:

1. III etap Konkursu (finał) przeprowadza Lokalna Komisja  złożona z 3 osób powołana przez
Lokalnego  Koordynatora.  W  razie  braku  3  oso1 b  w  LKK  nalez�y  dokompletowac1  osoby  ze
wspo1 łpracowniko1 w lub rodzico1 w dzieci – dobrze by było aby byli to rodzice, kto1 rych dzieci
nie uczestniczą w danej grupie/poziomie nadzorowanym przez nich samych.

2. III etap Konkursu (finał) trwa 60 minut. W tym czasie uczen1  rozwiązuje test w warunkach
kontrolowanych przez LKK. 

3. W  przypadku  przystąpienia  do  III  etapu  Konkursu  (finału)  uczestniko1 w  z  dysleksją
rozwojową  dopuszcza  się  wydłuz�enie  czasu  o  30  minut  na  podstawie  aktualnej  opinii  o
stwierdzonej  dysleksji.  Informację  o  wydłuz�eniu  czasu  nalez�y  dołączyc1  do  protokołu  z
przeprowadzenia III etapu.

4. Lokalna Komisja Konkursowa nie sprawdza testów.

Wytyczne dla POZIOMU 1:
 Skany lub  zdjęcia  (w  dobrej  jakos1ci) protokołu oraz  wszystkich  testo1 w z  Finału XIII  OKWB

poziom 1 nalez�y przesłac1  w wersji elektronicznej jeszcze tego samego dnia na  3 adresy  e -
mailowe: 

 aburchardt@wp.pl   
 joannare3@wp.pl       
 konkurs.wiedzy.biblijnej@gmail.com     

wpisując w temacie wiadomos1ci:  Protokół i Testy Finału  XIII OKWB - poziom 1 z podaną
nazwą placówki biorącej udział w Konkursie. 

 Oryginalne protokoły i  testy nalez�y  przesłac1  listem poleconym najpo1 z1niej do  30 marca 2021
roku na adres: Aniela BURCHARDT, ul. Pelikana 4, 86-005 Murowaniec

 Ro1 wnolegle (kserokopię) protokoło1 w i testo1 w nalez�y przesłac1 listem poleconym najpo1 z1niej do 30
marca 2021 roku na adres: Joanna ROSE, ul. Nałkowskiej 60, 81-597 Gdynia

mailto:konkurs.wiedzy.biblijnej@gmail.com
mailto:joannare3@wp.pl
mailto:aburchardt@wp.pl


2

 Lokalny  Koordynator  Finału  musi  zachować  kopię  protokołu  oraz  kopię  testów przed
wysyłką. (uwaga - druga kserokopia)

Wytyczne dla POZIOMU 2:
 Skany lub zdjęcia  w  dobrej  jakos1ci protokołu oraz wszystkich testo1 w z  Finału XIII  OKWB –

poziom 2 nalez�y  przesłac1  w wersji  elektronicznej  jeszcze tego samego dnia na  3 adresy  e-
mailowe: 

  kasiaculepa@wp.pl      
 wiomalk@o2.pl   
 konkurs.wiedzy.biblijnej@gmail.com        

wpisując w temacie wiadomos1ci:  Protokół i  Testy Finału XIII  OKWB - poziom 2 z podaną
nazwą placówki biorącej udział w Konkursie. 

 Orgyinalne protokoły i  testy nalez�y  przesłac1  listem poleconym najpo1 z1niej do  30 marca 2021
roku na adres:  Katarzyna CULEPA, ulica Wilgi 5, 17-200 Hajnówka

 Ro1 wnolegle kserokopię protokoło1 w i testo1 w nalez�y przesłac1  listem poleconym najpo1 z1niej do 30
marca 2021 roku na adres: Wioletta MAŁKIEWICZ, Plac Wolności 16, 77-230 Kępice

 Lokalny  Koordynator  Finału  musi  zachować  kopię  protokołu  oraz  kopie  testów przed
wysyłką. (uwaga - kolejna kserokopia)

Wytyczne dla POZIOMU 3
 Skany lub zdjęcia  w  dobrej  jakos1ci protokołu oraz wszystkich testo1 w z  Finału XIII  OKWB –

poziom  3 nalez�y  przesłac1  w  wersji  elektronicznej  jeszcze  tego  samego  dnia  na  3  adresy
e-mailowe: 

 b.budzinska@psp10opole.eu   
 krzkub@yahoo.pl        
 konkurs.wiedzy.biblijnej@gmail.com        

wpisując w temacie wiadomos1ci:  Protokół i  Testy Finału XIII  OKWB - poziom 3 z podaną
nazwą placówki biorącej udział w Konkursie. 

 Oryginalne protokoły i  testy nalez�y  przesłac1  listem poleconym najpo1 z1niej do  30 marca 2021
roku na adres: Beata BUDZIŃSKA - KOREJWO, ulica Zwycięstwa 35/7, 45 – 855 Opole

 Ro1 wnolegle kserokopię protokoło1 w i testo1 w nalez�y przesłac1  listem poleconym najpo1 z1niej do 30
marca 2021 roku na adres: Krzysztof KUBICKI, ul. Kleczewska 49, 62 – 400 Słupca 

 Lokalny  Koordynator  Finału  musi  zachować  kopię  protokołu  oraz  kopie  testów przed
wysyłką. (uwaga - kolejna kserokopia) 

Ważna  wskazówka !  Przy  wysyłaniu  pliko1 w  elektronicznie  bardzo  prosimy  o  dokładne
nazywanie pliko1 w lub foldero1 w. 
Pliki testowe (np. fotki poszczego1 lnych stron wskazane aby nazywac1 je z nazwiskiem uczestnika i
stroną testu wg wzoru: „jan_kowalski_strona1”  itd.
 (Przychylnym zjawiskiem przesyłania większej ilos1ci dokumento1 w jest tzw.  folder .zip – są to
spakowane  pliki  do  jednego  foldera  -  zatem  najodpowiedniej  byłoby  wysłac1  pliki  kaz�dego
uczestnika w osobnym folderze ZIP nazwanym imieniem i  nazwiskiem uczestnika wg wzoru:
„jan_kowalski_poziom1”. 
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Przyznawanie Nagród

Zgodnie  z  postanowieniami  p.3  §  9  regulaminu  konkursowego  -   „Laureaci  III  etapu  Konkursu
otrzymują nagrody rzeczowe zapewnione przez organizatora Konkursu”.

Poniewaz�  finał  XIII  OKWB odbędzie  się  w lokalnych zborach/placo1 wkach dystrybucja  dyplomo1 w
uczestnictwa, dyplomo1 w za zajęcie miejsca oraz nagro1 d pamiątkowych odbędzie się po ostatecznej
weryfikacji i ogłoszeniu wyniko1 w przez Centralną Komisję Konkursową.

Dyplomy  uczestnika  finału  oraz  okolicznos1ciowe  pamiątki  zostaną  rozesłane  pocztą,  na  adresy
podane w zgłoszeniach.
Laureato1 w XIII OKWB planujemy zaprosic1  do Warszawy, aby w siedzibie WSTS podczas uroczystej
gali odebrali dyplomy i nagrody. CKK XIII OKWB poinformuje o terminie niezwłocznie po otrzymaniu
wyniko1 w *.
Jeszcze raz dziękujemy za zrozumienie i prosimy o cierpliwos1c1 i rzetelnos1c1  związaną z przesyłaniem
dokumentacji do koordynatoro1 w poziomo1 w jak najszybciej to moz� liwe. 

Z Boz�ym błogosławien1 stwem

Przewodnicząca XIII OKWB

mgr Katarzyna Fandrejewska

Dyrektor Słuz�by Katechetycznej KZ w Polsce

dr Elz�bieta Bednarz

*  –  CKK moz�e  zmienic1  formę wręczenia  nagro1 d  laureatom,  gdyby sytuacja  epidemiczna  w kraju
uniemoz� liwiła zorganizowanie gali w Warszawie.


