
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II. Totus Tuus 

 
I. Organizator konkursu 

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II. Totus Tuus (dalej: Konkurs) 

jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie, z siedzibą w Borownie ( 42-233), Borowno 

Kolonia, ul. Klonowa 6/8 (dalej: Organizator). 

2. Współorganizatorami Konkursu są: 

1) Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Wawrzyńca w Borownie, 

2) Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, 

3) Rodzina Szkół im. Jana Pawła II. 

3. Partnerem merytorycznym Konkursu jest Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. 

4. Partnerem w organizacji jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 

 
II. Patronat 

1. Konkurs honorowym patronatem objęli: Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, 

Arcybiskup Diecezji Częstochowskiej ks. dr Wacław Depo, Duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana 

Pawła II Biskup Diecezji Radomskiej ks. dr Henryk Tomasik, Wójt Gminy Mykanów  

Dariusz Pomada. 

2. Patronat medialny należy do: Radia JASNA GÓRA, Radia FIAT, Tygodnika Katolickiego 
NIEDZIELA. 

 

III. Cele konkursu 

Celami Konkursu 
są: 

1. Przybliżenie życiorysu i głównych elementów nauczania Karola Wojtyły - Jana Pawła II. 

2. Ukazanie Jana Pawła II jako wzorca osobowego i autorytetu dla młodzieży. 

3. Uczczenie 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. 

4. Współdziałanie z organizacjami, których celem jest przekazywanie nauczania i wartości 

uosabianych przez Jana Pawła II. 

 
IV. Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu są 3-osobowe zespoły uczniów zgłoszone przez szkoły w dwóch 

kategoriach wiekowych: 

a) szkół podstawowych klas VI-VIII; 

b) szkół ponadpodstawowych. 

2. Każdy zespół uczniów zgłaszany przez szkołę do Konkursu musi mieć przydzielonego 

nauczyciela przygotowującego zespół do Konkursu. 

3. Szkoły zgłaszają zespoły uczniów do Konkursu do 20 kwietnia 2020 roku włącznie. 

4. Szkoła, w celu zgłoszenia zespołu uczniów do Konkursu przesyła kartę zgłoszenia  

za pośrednictwem wiadomości email na adres Organizatora: sekretariat@szkolaborowno.pl. Karta 

zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

5. Jedna szkoła może zgłosić więcej niż 1 zespół uczniów biorących udział w Konkursie. 

6. Potwierdzeniem przyjęcia przysłanego przez szkołę zgłoszenia zespołu uczniów do Konkursu 

będzie zwrotna wiadomość e-mail od Organizatora, przesłana z adresu 

sekretariat@szkolaborowno.pl nie później niż 24 kwietnia 2020 roku. 
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7. Przez zgłoszenie udziału w Konkursie rodzice lub opiekunowie prawni każdego uczestnika oraz 

każdy pełnoletni uczestnik wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez 

Organizatora – Zespół   Szkolno-Przedszkolny   w   Borownie   z   siedzibą   w   Borownie    

 (42-233),   Borowno    Kolonia, ul. Klonowa 6/8 w zakresie związanym z organizacją  

i przeprowadzeniem Konkursu, w tym publikacją danych     osobowych     uczestnika     Konkursu     

na     stronie     internetowej     Organizatora,     zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Organizator informuje, że podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych i brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie 

skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie. 

8. Poprzez przesłanie Karty zgłoszenia, osoby podające swoje dane osobowe jako nauczyciel 

przygotowujący zespół  do  Konkursu  z  danych  szkół,  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie   ich   

danych   osobowych   przez   Organizatora   –   Zespół   Szkolno-Przedszkolny   w   Borownie   

 z   siedzibą   w    Borownie  (42-233), Borowno Kolonia, ul. Klonowa 6/8 w zakresie związanym 

z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w    sprawie    ochrony    osób    

fizycznych    w    związku    z    przetwarzaniem    danych    osobowych    i  w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Organizator 

informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem 

możliwości uczestnictwa szkoły w Konkursie. 

9. Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika – jego rodzice lub opiekunowie prawni,  

a także nauczyciel  przygotowujący  drużynę  do   Konkursu   z   poszczególnych   szkół,   mają   

prawo   dostępu   do  swoich   danych   osobowych,   ich   sprostowania,   usunięcia,   

ograniczenia   przetwarzania,   prawo do przenoszenia  danych,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  

przetwarzania,  jak  również  wniesienia  skargi  do odpowiedniego organu nadzoru w przypadku 

gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa. 

10. Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  konkursie  jest   Zespół   Szkolno-

Przedszkolny w Borownie z siedzibą w Borownie (42-233), Borowno Kolonia, ul. Klonowa 6/8. 

Dane kontaktowe inspektora        ochrony        danych        u        administratora        to:        Ewa        

Olejarz,         adres     Urząd Gminy w Mykanowie, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów, e-mail: 

ewa.olejarz@mykanow.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podstawą 

prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator będzie przechowywał dane osobowe  

do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, tam, gdzie dane przetwarzane  

są na podstawie zgody, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, dla których  

je zgromadzono. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed  jej  wycofaniem. Dane  osobowe  nie  są  wykorzystywane 

do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

11. Zgłoszenie uczestnictwa zespołu uczniów w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez 

uczniów regulaminu Konkursu. 

12. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z  uczestnictwem  w  Konkursie,  w  tym  kosztów  

dojazdu na miejsce realizacji  II  etapu  Konkursu.  Gwarantuje  natomiast  posiłek   

dla  uczestników  i  opiekunów  w trakcie II etapu Konkursu. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i podejmowania decyzji w kwestiach 
spornych. 

14. Więcej informacji odnośnie Konkursu można uzyskać u Organizatora – na stronie internetowej 

www.szkolaborowno.pl oraz pod nr tel. 34 313 33 13 lub 509 751 161 

 

V. Realizacja konkursu 

1. Konkurs jest realizowany oddzielnie w dwóch kategoriach wiekowych według tych samych zasad. 
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2.  Po  zamknięciu  listy  uczestników  Konkursu  uczniowie  wraz  z  nauczycielami   

przygotowującymi   ich   do konkursu mogą wziąć udziału w próbie technicznej aplikacji 

internetowej www.testportal.pl, na której odbędzie się Konkurs.  Udział  w  próbie  zaznajomi  

uczniów  z  zasadami  działania  aplikacji  i sposobem rozwiązywania konkursowego testu. W dniu 

próby technicznej, a później w dniu konkursu online - zostanie wysłany na podany w karcie 

zgłoszenia e- mail - link aktywacyjny. Na jeden zespół - będzie wysłany jeden link.  

Próba zostanie przeprowadzona 13 maja  2020 roku (środa) o godz. 9.00. 

3. Konkurs odbędzie się drogą elektroniczną (online) 15 maja  2020 roku (piątek) 

a)  w godz. 9.00 - 10.20 dla uczniów szkół podstawowych; 

        b) w godz. 11.00 - 12.20 dla uczniów szkół ponadpodstawowych.   

4. W ramach  Konkursu zadaniem każdego z 3-osobowych zespołów uczniów będzie samodzielne 

rozwiązanie testu  dostępnego  przez  aplikację  internetową  www.testportal.pl.  Test  będzie  

zawierał 100 pytań jednokrotnego wyboru. Poprawna odpowiedź to 1 punkt do klasyfikacji 

końcowej, punkty zliczane są automatycznie w aplikacji internetowej. Łącznie każdy zespół 

może zdobyć maksymalnie 100 punktów. Uczniowie mają 40 sekund na przeczytanie pytania 

 i udzielenie odpowiedzi. Czas trwania Konkursu: ponad 60 minut.  

5. W przypadku udziału  kilku  zespołów  z  jednej  szkoły  w  Konkursie  nauczyciel  przygotowujący  

uczniów  do udziału w Konkursie zobowiązany jest dopilnować, by w czasie rozwiązywania testu 

zespoły nie mogły się ze sobą kontaktować. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 maja 2020 roku o godz. 16 na stronie internetowej 
organizatora www.szkolaborowno.pl.  

7. W każdej grupie wiekowej zespół, który uzyska najwyższą punktację, otrzymuje nagrodę główną  
w postaci sprzętu elektronicznego. 

8. W każdej grupie wiekowej 5 zespołów z najwyższą punktacją otrzymuje nagrody książkowe. 
9. Nagrody wymienione w punktach powyżej zostaną przekazane do szkoły zgłaszającej zespół  

do Konkursu. 

10. Laureaci 1, 2 i 3 miejsca Konkursu otrzymują wpis o udziale w Konkursie na świadectwie 
szkolnym. 

 
VI. Tematyka konkursu i materiały źródłowe 

1. Zakres tematyczny Konkursu: biografia Karola Wojtyły/Jana Pawła II i najważniejsze elementy jego 

działalności zawarte w materiałach źródłowych. 

2. Materiały źródłowe: 

 Jan Paweł II, Autobiografia, Wydawnictwo Literackie; 

 Jan Andrzej Fręś, Błogosławiony Jan Paweł II. Opowieść o świętości, Videograf; 

(https://www.legimi.pl/ebook-blogoslawiony-jan-pawel-ii-opowiesc-o-swietosci-jan-

andrzej- fres,b31912.html) 

 Człowiek stulecia – biografia Karola Wojtyły / Jana Pawła II , red. Barbara 

Stefańska, Centrum Myśli Jana Pawła II, https://www.centrumjp2.pl/biografia/konkurs; 

 Papież i Prymas - wychowawcy młodych https://youtu.be/MVjYfsebHXI; 

 Ale nam się wydarzyło… Dzieciństwo https://vod.tvp.pl/video/ale-nam-sie-wydarzylo-

jan-pawel- ii,korzenie-swietosci-dziecinstwo-i-dorastanie,40676977; 

 Ale nam się wydarzyło… Wojtyła kontra komunizm https://vod.tvp.pl/video/ale-
nam-sie- wydarzylo-jan-pawel-ii,wojtyla-kontra-komunizm,40677057 ; 

 Ale nam się wydarzyło… Główne kierunki pontyfikatu https://vod.tvp.pl/video/ale-

nam-sie- wydarzylo-jan-pawel-ii,glowne-kierunku-pontyfikatu,40677103. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II. Totus Tuus 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 
 OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II. TOTUS TUUS 

 
 
 

KARTĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

 

Dane szkoły: 

adres, telefon, e-mail 

 

 
Dane nauczyciela 
przygotowującego 
3 – osobowy zespół 

uczniów do konkursu 

imię, nazwisko, tel., e-mail 

 

 

Uczestnicy konkursu 
 

(imię i nazwisko ucznia, 
klasa) 

 
1. 

2. 

3. 

 
Adres e- mail, na który będzie 

wysłany link aktywacyjny  
do KONKURSU 

( Jeden 3-osobowy zespół podaje  
1 adres e-mail) 

 

 
 
 
 

…………………………………………………. …..……....…….……….……………………………. 
(Miejscowość, data)  (Podpis nauczyciela przygotowującego)



 


