
TURNIEJ WIEDZY O JANIE PAWLE II

z okazji obchodów XV Dnia Papieskiego w Puławach 

„Jan Paweł II – patron rodziny”

09-22 października 2015r.

Patronat honorowy:

 Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr

Trela,

 Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel,

 Starosta Puławski Witold Popiołek,

 Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński,

 Przewodnicząca Rady Miasta Puławy Bożena

Krygier

Organizatorzy:

 Stowarzyszenie „Rodzina”

 Urząd Miasta Puławy

 Starostwo Powiatowe w Puławach

 POK „Dom Chemika”

Głównym  celem  turnieju  jest  aktywne  włączenie  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  z  Puław
i  województwa  lubelskiego  w obchody XV Dnia  Papieskiego  pod  hasłem:  „Jan  Paweł  II  –  patron
rodziny”.  Naszymi działaniami chcemy przedłużyć dziękczynienie za kanonizację i  przybliżać osobę
Jana Pawła II. Pamiętajmy także, że jest to rok 10. rocznicy śmierci papieża, co pokazuje nam jak czas
szybko płynie i jak wiele jest do zrobienia, żeby pamięć o Janie Pawle, a zwłaszcza jego przesłanie, kim
był i co zostawił swoim pontyfikatem, utrwalać.
Nawiązując do hasła obchodów „Jan Paweł II – patron rodziny” i przywołując słowa papieża Franciszka
o  tym,  że  „wybiła  godzina  świadectwa  rodzin!”  chcemy  zapalać  i  przekazywać  chrześcijańskie
świadectwo rodzin. 

Cel turnieju:

1. Rozwijanie postaw koleżeńskich i współpracy w grupie 

2. Utrwalanie wiedzy o Janie Pawle II i jego nauczaniu 

3. Budzenie postawy szacunku wobec postaci wielkiego Papieża – Polaka 

4. Pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw na podstawie nauki Jana Pawła II 

5. Ukazanie świętości życia Jana Pawła II 

6. Pielęgnowanie pamięci o świętym Janie Pawle II

Zasady uczestnictwa:

1. Turniej przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
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2. Każda szkoła może zgłosić do turnieju 3 osobowy zespół oraz 10 osobową reprezentację

szkoły, która będzie dopingowała swoich zawodników

Tematyka turnieju:

1. Życiorys Świętego Jana Pawła II

2. Pontyfikat Świętego Jana Pawła II

Zgłoszenie: 

Zgłoszenia do turnieju należy składać do 5 października 2015 roku do dnia 05 października 2015r. do POK 
„Dom Chemika” do Pani Renaty Szczypy (pok.102). Należy wypełnić dołączony formularz zgłoszeniowy. 

Termin: 
Konkurs odbędzie się 13 października (wtorek) 2015 r. o godz.10.00 w Zespole Szkół Technicznych, 
ul. Wojska Polskiego 7
. 
Przebieg i szczegółowy regulamin konkursu: 

1. Komisję konkursową powołuje Organizator 

2. Konkurs rozgrywany jest na zasadach turnieju 

3. Uczestniczą w nim 3-osobowe drużyny – reprezentacja szkół (po jednej osobie z każdej klasy (I, II, 
III ) 

4. Zawodnicy po naradzie udzielają wspólnej odpowiedzi i wspólnie wykonują też zadania pisemne 

5. W trakcie wykonywania zadań uczestnicy nie mogą korzystać z pomocy dydaktycznych i pomocy 
opiekuna 

6. Zadania i kryteria oceny ustala Organizator przed konkursem 

7. Po wykonaniu zadania następuje ocena i przydzielenie punktów 

8. Po ogłoszeniu wyników, werdykt jury nie podlega odwołaniu. 

Wręczenie  nagród odbędzie  się  18 października 2015 r.   w sali  widowiskowej  POK „Dom Chemika”

podczas Koncertu Laureatów.

TURNIEJ MA CHARAKTER ZABAWOWY I SKUPIONY JEST NA POGŁĘBIA-
NIU WIEDZY O JANIE PAWLE II

.
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TURNIEJ WIEDZY O JANIE PAWLE II

z okazji obchodów XV Dnia Papieskiego w Puławach 

„Jan Paweł II – patron rodziny”

09-22 października 2015r.

KARTA ZGŁOSZENIA

(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

Nazwa i adres szkoły

...................................................................................................................

Imiona i nazwiska uczniów

1. Klasa 1 …………………………………………………………….

2. Klasa 2 …………………………………………………………….

3. Klasa 3 ……………………………………………………………..

.....................................
(Podpis opiekuna/katechety*)

Kartę zgłoszenia  należy dostarczyć  w nieprzekraczalnym terminie  do 5 października  2015 r.  do pokoju
numer  102 w POK „Dom Chemika”,  ul.  Wojska  Polskiego  4  w Puławach.  Zgłoszenia  dostarczone  po
terminie  nie  biorą  udziału  w konkursie.  Informacje  o kolejności  występowania  będzie  można uzyskać  
w pokoju 102 w POK „Dom Chemika” tel.: (081) 887-96-01 w. 228 i na stronie www.rodzina.pulawy.pl

*zaznaczyć w przypadku katechetów

http://www.rodzina.pulawy.pl/
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OŚWIADCZENIE RODZICA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka i wykorzystanie 

wizerunku do potrzeb niezbędnych dla celów konkursowych (w rozumieniu Ustawy z dn.29 

sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych, Dz.U z 1997r Nr 133. poz.883) 

Dane osobowe uczestników konkursu pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom 

trzecim. 

Data:.................................... ............................................................................................ 

 (czytelny podpis)


