REGULAMIN QUIZU MISYJNEGO
„Matka trędowatych – dr Wanda Błeńska”

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez Ks. Arcybiskupa Marka
Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego oraz Honorowym Patronatem Małopolskiego
Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin dotyczy QUIZU MISYJNEGO dla szkół średnich i branżowych.
2. Organizatorem QUIZU jest Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej
w Krakowie, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Celem QUIZU jest zapoznanie się z postacią dr Wandy Błeńskiej - lekarki i misjonarki
ludzi chorych na trąd w Ugandzie, miejscowości Buluba. QUIZ jest zorganizowany
z okazji podjęcia starań o jej beatyfikację.
4. Quiz przeprowadzony zostanie z wiedzy na temat postaci dr Wandy Błeńskiej, zawarte
w materiałach poleconych przez Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej.
5. Literatura obowiązująca do I etapu szkolnego to książka: „Wanda Błeńska. Spełnione
życie”, autorki: Joanna Molewska i Marta Pawelec, Wydawnictwo Św. Wojciecha, Poznań
2011 rok.
6. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły średniej i branżowej.
7. Osobą prowadzącą QUIZ zwaną dalej „Prowadzącym” może być katecheta, nauczyciel
lub wychowawca.
8. QUIZ odbywać się będzie na terenie Archidiecezji Krakowskiej. Quiz (etap szkolny)
odbędzie się w dniu 12 listopada (czwartek) 2020 roku. Proponujemy szkołom
przeprowadzenie quizu w godz. 9.00-12.00
9. Laureatów trzech pierwszych miejsc zapraszamy na Finał Konkursu w dniu 3 grudnia
2020 roku (czwartek) na godzinę 10.00 do Wydziału Duszpasterstwa Misyjnego Kurii
Metropolitalnej w Krakowie. W tym dniu wspominamy św. Franciszka Ksawerego patrona
misji. Do finału polecamy film „Dokta” oraz literaturę poszerzoną wydanie drugie książki:
„Wanda Błeńska. Spełnione Życie” autorki: Marta (Pawelec) Jelonek i Joanna (Molewska)
Gadzińska (wydanie II poszerzone, Wydawnictwo Św. Wojciecha, Poznań 2019 rok”
10. Materiały do przygotowania się do Quizu zostaną udostępnione szkołom, które zgłoszą
się do konkursu.
11. Oficjalna strona internetowa QUIZU, zwana dalej „Stroną Internetową”, znajduje się pod
adresem: https://misje.diecezja.pl/quiz-matka-tredowatych/

WARUNKI UCZESTNICTWA W QUIZIE
1. QUIZ przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich i branżowych.
2. Udział w QUIZIE jest bezpłatny.
3. Podanie związanych z udziałem w QUIZIE danych przez Prowadzącego jest
obowiązkowe.
4. Warunkiem udziału w QUIZIE jest wyrażenie zgody przez rodziców lub prawnych
opiekunów ucznia.

ZASADY QUIZU
1. QUIZ sprawdza wiedzę na temat osoby Dr Wandy Błeńskiej, misjonarki wśród
trędowatych, pozyskaną ze wskazanych artykułów, książek i filmu.
2. Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z Przewodnikiem po obsłudze Kahoot.it
i Kahoot.com, który zostanie zamieszczony przez Organizatora jako załącznik na stronie
https://misje.diecezja.pl/quiz-matka-tredowatych/ do 30 września 2020 r.
3. Uczestnik musi posiadać sprawny smartfon z dostępem do Internetu oraz ładowarkę.
4. QUIZ przeprowadzony zostanie poprzez stronę kahoot.it (dla Uczestników) i
kahoot.com (dla Prowadzących).
5. Uczestnik bierze udział w QUIZIE po zalogowaniu się do kahoot.it, przy podaniu swojego
imienia i nazwiska.
6. Uczestnik dokonuje samodzielnie wyboru odpowiedzi. Wszelkie próby pozyskania
prawidłowej odpowiedzi od innych Uczestników są równoznaczne z dyskwalifikacją.

ROZSTRZYGNIĘCIE QUIZU
1. Strona Kahoot.com po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie automatycznie obliczy
wyniki, pokazując trzy pierwsze miejsca.
2. Prowadzący ma obowiązek zapisania wszystkich wyników na dysku i podania ich do
wiadomości Uczestników na końcu QUIZU.
3. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko i/lub nazwa szkoły laureata wraz z ewentualnymi
odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie
internetowej https://misje.diecezja.pl

NAGRODY
1. Osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca w Quizie biorą udział w Finale konkursu w dniu
3 grudnia 2020 roku w Wydziale Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej
w Krakowie. Gdyby zaszły jakieś zmiany z powodu pandemii Finał Konkursu będzie
przeprowadzony drogą on-line. O czym Organizator poinformuje zainteresowane osoby.
2. Organizator przewiduje dyplomy dla uczestników I etapu szkolnego oraz nagrody dla
finalistów biorących udział w Finale Konkursu w dniu 3 grudnia, które nie mogą być
wymienione na ekwiwalent pieniężny.
3. Nagrody zostaną wręczone po rozstrzygnięciu Quizu w dniu 3 grudnia 2020 roku
w Wydziale Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie przy ul.
Franciszkańskiej 3.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w postanowieniach ust. 2 niniejszego
paragrafu, wynikających ze zmiennej liczby nagród do przyznania oraz decyzji Komisji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Biorąc udział w Quizie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte
w niniejszym Regulaminie.
2. Wysłanie karty zgłoszenia uczestników QUIZU przez osobę Prowadzącą jest
równoznaczne z akceptacją Regulaminu Quizu.
3. Regulamin niniejszego QUIZU jest dostępny na stronie: https://misje.diecezja.pl oraz
w siedzibie Organizatora.

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są
w celu przeprowadzenia Konkursu oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez rodziców lub
prawnych opiekunów.
5. Organizator wskazuje, że Prowadzący oraz Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia
skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Dane osobowe laureatów QUIZU będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników QUIZU oraz
przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe wyżej wymienionych osób
przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach
prawa.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania
danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w QUIZIE nagród.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą
przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919–921 Kodeksu Cywilnego.
9. Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

