
Regulamin „Rodzinnego konkursu wiedzy 
o Janie Pawle II”

z okazji obchodów
XII Dnia Papieskiego

w Parafii Św. Rodziny w Chełmie
„Jan Paweł II – Papież rodziny”

13-14 października 2012 r.

Cele:

• Poszerzenie i utrwalenie wiadomości o życiu, osobowości i dorobku Ojca 
Św. Jana Pawła II

• Przybliżenie i propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II dotyczącego fundamentalnych wartości: 
wiary, miłości, współpracy, dialogu oraz zachęty do osobistego rozwoju

• Ukazanie dzieciom i młodzieży wzoru do naśladowania w osobie Jana 
Pawła II

• Integracja rodziny
• Pobudzanie aktywnego stosunku do uzyskiwania informacji z 

różnorodnych źródeł i gromadzenia literatury na temat Karola Wojtyły

Organizator: Parafia Św. Rodziny w Chełmie

Miejsce i data konkursu: Kościół pw. Św. Rodziny w Chełmie, 

14 października 2012 r., godz. 15.00

Tematyka konkursu:

1.Biografia Jana Pawła II (Karola Wojtyły)
2.Nauczanie Papieża Polaka

Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie mogą brać udział trzy lub czterosobowe drużyny rodzinne, 
które tworzą rodzice wraz z dziećmi w wieku szkolnym. 

2.  Chęć udziału w konkursie zgłaszamy w kancelarii parafialnej od 
poniedziałku do soboty w godz. 16.00-17.00 wypełniając kartę zgłoszenia. 

3. Prowadzący turniej zadaje po pięć pytań z propozycją odpowiedzi a), b), 
c) lub d) z życiorysu i nauczania Papieża Polaka z uwzględnieniem ich stopnia 
trudności dla dzieci i rodziców.

4. Dzieci podając odpowiedź nie mogą naradzać się z rodzicami i 
odwrotnie.

5. Czas na udzielenie odpowiedzi to 15. sekund, gdzie odpowiadający mają 
za zadanie wybrać według nich prawidłową odpowiedź. 

6. Za każdą poprawną odpowiedź prowadzący przyznaje 1 pkt. 



7. Po zadaniu w sumie 10. pytań prowadzący konkurs liczy zdobyte punkty 
za poprawne odpowiedzi i ogłasza zwycięzców oraz drużyny, które zajęły 
kolejne miejsca.

8. W przypadku uzyskania równej liczby punktów, przez drużyny walczące 
o wygraną, następuje dogrywka, gdzie drużyny odpowiadają na kolejne pytania. 
Ta drużyna, która nie udzieli poprawnej odpowiedzi odpada z dalszej 
rywalizacji. 

9. Konkurs jest formą rodzinnej zabawy, decyzję o udziale warto 
podejmować spontanicznie i bezstresowo – już sam udział jest zwycięstwem, 
bo czas spędzony z rodziną jest bezcenny. 

10. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie 
nawet w momencie jego trwania. 

Nagrody
Dla zwycięzców organizatorzy przewidują nagrody. 

Literatura
Lecomte B.: „Pasterz”. 
Weigel G. „Świadek Nadziei: Biografia Jana Pawła II”
Encykliki, adhortacje, listy napisane przez Jana Pawła II



Karta uczestników „Rodzinnego konkursu wiedzy o Janie Pawle II”

z okazji obchodów
XII Dnia Papieskiego

w Parafii Św. Rodziny w Chełmie
„Jan Paweł II – Papież rodziny”

13-14 października 2012 r.

L.P. Rodzina (podajemy 

nazwisko)

Członkowie drużyny 

(podajemy imię i wiek)


