
Regulamin 

konkursu wiedzy o Bł. Karolinie Kózkównie 

organizowanego w ramach obchodów Święta Patronki Szkoły 

w roku szkolnym 2022/2023 

 

 „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8) 

 

Organizator konkursu:   

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie 

Patroni: 

• Wydział Katechetyczny Diecezji Tarnowskiej 

• Sanktuarium Bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie  

Cele ogólne: 

• Szerzenie kultu Bł. Karoliny Kózkówny jako patronki szkoły. 

• Przybliżenie postaci Bł. Karoliny Kózkówny jako wzoru do naśladowania. 

• Zgłębianie wiedzy dotyczącej życia i śmierci Bł. Karoliny Kózkówny. 

• Upowszechnienie wartości, które wyznawała Bł. Karolina, i zasad, według których żyła. 

• Promowanie wśród uczniów wzorców osobowościowych godnych naśladowania. 

Termin i forma konkursu: 

• Konkurs odbędzie się 18 listopada 2022 r. o godzinie 10.00 w formie testu on-line. 

 



Postanowienia ogólne: 

• Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

• Pytania konkursowe zostały opracowane na podstawie materiałów źródłowych, do których 

linki znajdują się w ostatnim punkcie regulaminu. 

• Pytania mają formę zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru. 

• Za poprawną odpowiedź przyznaje się 1 punkt, natomiast za odpowiedź błędną lub brak 

odpowiedzi – 0 pkt.  

  Warunki uczestnictwa: 

• Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych                               

ze szczególnym uwzględnieniem szkół noszących imię Bł. Karoliny Kózkówny. 

• Warunkiem przystąpienia  do konkursu jest przysłanie przez opiekuna ucznia uzupełnionego 

formularza zgłoszeniowego do dnia 16.11.2022 r. na adres mailowy szkoły 

rzszpilzno@interia.pl.  

   Organizacja konkursu: 

• Konkurs odbędzie się w dniu  18.11.2022 r. o godz. 10.00 w formie on-line i będzie trwać                  

20 min oraz obejmować 40 pytań jednokrotnego wyboru. Link do testu będzie aktywny  

w godzinach od 10:00 do 12:00.  

• W dniu 17.11.2022 r. opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie otrzymają na pocztę 

elektroniczną link (nieaktywny) do testu , na którym umieszczone będą pytania konkursowe. 

• Bardzo prosimy o potwierdzenie otrzymania linku do testu przez opiekunów (telefonicznie lub 

drogą mailową) oraz przesłanie go do uczniów biorących udział w konkursie.  

• Dostęp do pytań konkursowych będzie możliwy od godziny 10.00 do 12:00 w dniu konkursu 

18.11.2022 r. 

• W trakcie konkursu uczniowie nie mogą korzystać z żadnych materiałów pomocniczych, 

papierowych i elektronicznych, ani z podpowiedzi innych osób. Wyjście z linku w trakcie 

rozwiązywania testu spowoduje przerwanie testu. Rozwiązujący test nie mogą wracać do 

poprzednich pytań.  

• Uczestnik uzyskuje informację o uzyskanej liczbie punktów w momencie zakończenia testu 

(informacja zostaje wysłana na maila). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie 

internetowej szkoły oraz fanpage’u na Facebooku tego samego dnia. 

 

 

 

mailto:rzszpilzno@interia.pl


Postanowienia końcowe: 

• Za zajęcie I, II i III miejsca przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy 

konkursu i opiekunowie otrzymają dyplomy. 

• Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów za miejsca I-III odbędzie się w budynku szkoły 

Rzemieślniczej Branżowej Szkoły im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie przy ulicy Lwowskiej 14  

w Pilźnie 39-220. 

• Ogłoszenie wyników konkursu i laureatów na stronie internetowej szkoły i Facebooku w dniu 

21.11.2022 r. od godziny 13:00. 

• Dane osobowe uczestników konkursu oraz ich opiekunów/nauczycieli będą przetwarzane 

wyłącznie na potrzeby konkursu. 

• W przypadku zgłoszenia ucznia przez nauczyciela odpowiada on za uzyskanie zgody od 

rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka i przetwarzanie jego danych osobowych.  

• Na wszystkie pytania dotyczące konkursu odpowiedzą osoby odpowiedzialne za jego 

organizację: Ewelina Dobosz (ewelinad2280@gmail.com, 512 181 029) i Małgorzata 

Szatkowska-Fis (gosia_szatkowska@interia.pl, tel. 785 946 083).  

Materiały źródłowe: 

• Żywot Błogosławionej Karoliny Kózkówny, 

http://sanktuariumzabawa.pl/index.php/pl/droga-krzyzowa/rozwazania/18-zywot-

blogoslawionej-karoliny-kozkowny 

•  Żywot bł. Karoliny Kózkówny, http://www.ksm.duszpasterstwa.bielsko.pl/zyciorys-bl-

karoliny-kozkowny/  

• Błogosławiona Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica, 

https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-18a.php3.  

• Życiorysy.info » Życiorysy i biografie » Święci » Bł. Karolina Kózkówna Bł. Karolina 

Kózkówna   https://zyciorysy.info/bl-karolina-kozkowna/  
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Konkurs wiedzy o Bł. Karolinie Kózkównie organizowany przez                                       
Rzemieślniczą Branżową Szkołę I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie                                   

w ramach obchodów Święta Patronki Szkoły w roku szkolnym 2022/2023 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Dane szkoły 

Nazwa szkoły: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres szkoły: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon szkoły: ………………………………………… 

Adres e-mail szkoły: ………………………………….. 

Nauczyciel prowadzący 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………… 

Adres email: ………………………………………………………………… 

Uczniowie biorący udział w konkursie 

Lp. Imię i nazwisko Klasa  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

o Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem konkursu wiedzy o Bł. Karolinie Kózkównie i akceptuję jego 

treść. 

o Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz zgłoszonych uczniów przez Rzemieśl-

niczą Branżową Szkołę I Stopnia w Pilźnie w celu przeprowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celu marketingowym, tj. 

promocji konkursu, w tym rozpowszechniania informacji o jego przebiegu i wynikach, na stronie inter-

netowej i w mediach elektronicznych.  

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do przeprowadzenia konkursu. Każda osoba ma prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. 

 


