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Nauczanie św. Jana Pawła II – Konkurs Wiedzy 

 

Dlaczego nauczanie Jana Pawła II uważam za wciąż aktualne i warte propagowania? 

Przedstaw swoje stanowisko odnosząc się do wybranych pism papieskich (encyklik, 

adhortacji, listów, homilii i in.) 

 

REGULAMIN  

 

Wstęp  

Wobec konieczności odwołania wiosną 2020 r. w zaplanowanych terminach i przeniesienia na czas 

po ustaniu pandemii koronawirusa wydarzeń takich jak Spotkanie z Nauczaniem Jana Pawła II i 

Przegląd Pieśni Patriotycznej, Instytut Polski Akcji Katolickiej postanowił zorganizować 

alternatywną formę konkursu w połączeniu z popularyzacją nauczania św. Jana Pawła II. 

 

 

Organizator wydarzenia 

 

1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Nauczaniu Jana Pawła II, zwanego dalej 

„Konkursem”, jest Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii. 

 

Idea Konkursu 

 

1. Popularyzowanie nauczania oraz dorobku intelektualnego i duszpasterskiego św. Jana 

Pawła II. 

2. Włączenie się w obchody 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.   

 

Uczestnicy Konkursu 

1. W Konkursie mogą wziąć udział świeckie osoby indywidualne mieszkające na terenie Anglii 

i Walii, zwane dalej „Uczestnikiem”. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia pracy pisemnej własnego autorstwa o 

określonych parametrach na temat wyznaczony przez jury Konkursu, zwanej dalej „Pracą 

Pisemną” oraz do wypełnienia i podpisania Karty zgłoszenia. Prace Pisemne przesłane 

bez Karty zgłoszenia, nie będą przyjmowane do Konkursu. 

3. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat, zgłaszani są do Konkursu przez rodzica lub 

opiekuna prawnego, który w ich imieniu podpisuje Kartę zgłoszenia. 

 

 

Organizacja Konkursu i kryteria oceny Prac Pisemnych 

 

1. Konkurs składa się z jednego etapu. 

2. Temat tegorocznej edycji Konkursu brzmi:  
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„Dlaczego nauczanie Jana Pawła II uważam za wciąż aktualne i warte 

propagowania? Przedstaw swoje stanowisko odnosząc się do wybranych pism 

papieskich (encyklik, adhortacji, listów, homilii i in.)” 

3. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez 4-osobowe jury spośród Uczestników w 

oparciu o kryteria wymienione w punktach 4 – 9 poniżej. 

4. Wśród kryteriów merytorycznych i technicznych Pracy Pisemnej jury Konkursu ocenia w 

szczególności:  

4.1. Kryteria merytoryczne: 

- zgodność treści Pracy Pisemnej z wyznaczonym tematem,  

- oryginalność treści, 

- umiejętność analitycznego myślenia, 

- znajomość nauczania Jana Pawła II i umiejętność powiązania różnych aspektów tematyki 

z Jego dorobku, 

- zgodności treści z nauczaniem Kościoła. 

4.2. Kryteria techniczne: 

- umiejętność syntetycznego przedstawienia treści – Praca Pisemna musi zawierać od 800 

do 850 słów, 

- format: Word; rodzaj czcionki: Arial lub Times New Roman; wielkość czcionki: 12; odstęp 

między wierszami: 1,5 

- spójność globalna tekstu, spójność tekstowa na poziomie zdania, organizacja tekstu,  

- poprawność gramatyczna, interpunkcyjna i stylistyczna. 

4.3. Charakter i forma: 

- proza, np.: esej, rozprawka, wypracowanie. 

4.4. Praca Pisemna nie może zawierać: 

- obrazków, rysunków i innych elementów graficznych, 

- obszernych cytatów, 

- przypisów dolnych. 

4.5 Praca Pisemna powinna zawierać bibliografię. Bibliografia ani przypisy końcowe nie są 

wliczane do limitu słów określonego w pkt. 4.2. 

4.6 Praca Pisemna musi być napisana w języku polskim. 

5. Praca Pisemna może być nadesłana wyłącznie w formie pliku elektronicznego jako 

załącznik do emaila. 

6. Praca Pisemna nie może zawierać w swojej treści imienia i nazwiska Uczestnika, który jest 

autorem. Prace Pisemne przed przedłożeniem jury będą kodowane przez Organizatora. 

7. Praca Pisemna musi być samodzielnym autorskim utworem oryginalnym, w całości 

stworzonym wyłącznie przez Uczestnika zgłaszającego daną Pracę Pisemną do Konkursu. 

Praca Pisemna przesłana przez Uczestnika nie może być plagiatem, ani nie może naruszać 

praw autorskich osób trzecich.  

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskich i innych praw 

osób trzecich przez Uczestnika Konkursu. 

9. Wykrycie plagiatu powoduje automatyczną dyskwalifikację Uczestnika z Konkursu. 

10. Decyzje jury Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

 

 

Zgłoszenia 

 



str. 3 

 

1. Prace Pisemne wraz z Kartą zgłoszenia należy przesłać w terminie podanym poniżej pocztą 

elektroniczną na adres: ipakwb@pcmew.org. Email powinien być zatytułowany „Praca 

Konkursowa”.  

2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, Prace Pisemne Uczestników będą przyjmowane 

według kolejności ich nadsyłania, aż do wyczerpania limitu miejsc. 

3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody przez Uczestnika (w tym także przez rodzica lub prawnego opiekuna 

osób niepełnoletnich) na publikację, przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie przez 

Organizatora Konkursu jego danych osobowych, jego Pracy Pisemnej oraz zdjęć na 

potrzeby Konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych 

Dz. Ust. 2002 Nr 101 pozycja 926 ze zm. oraz z odpowiednimi przepisami prawa w zakresie 

GDPR w Anglii i Walii). 

4. Informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronach internetowych 

Organizatora lub organizacji pokrewnych. 

5. Uczestnik wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i dźwiękową ceremonii wręczenia 

nagrody głównej Konkursu. 

 

Termin i miejsce  

 

1. Termin nadsyłania prac pisemnych: 20 kwietnia – 5 maja 2020 r. 

2. Termin oceny prac przez jury Konkursu: 6 maja – 16 maja 2020 r. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu: 18 maja 2020 r.  

4. Wręczenie nagrody głównej: przy okazji jednego z innych wydarzeń organizowanych przez 

IPAK, termin ten jest uzależniony od czasu zakończenia pandemii COVID-19. 

 

Nagrody 

 

1. Nagrodą główną za napisanie najlepszej zdaniem jury Pracy Pisemnej jest zajęcie I miejsca 

w Konkursie i nagroda pieniężna dla Zwycięzcy w wysokości £300.00. 

2. Jury może zadecydować o przyznaniu wyróżnień w postaci nagród książkowych i 

dyplomów. 

3. Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wlk. Brytanii nie pokrywa kosztów związanych z 

uczestnictwem w Konkursie ani kosztów dojazdu na ceremonię wręczenia nagrody 

głównej. 

Uwagi dodatkowe 

 

1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga ostatecznie Organizator Konkursu. 

mailto:ipakwb@pcmew.org

