Jubileuszowa Akademia Najmłodszych (JAN) – Józefosław 2016
REGULAMIN KONKURSU

I. Cele
Aktywizacja dzieci gromadzących się na niedzielnych Mszach św. w parafii. Włączenie uczniów w obchody
Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Stworzenie możliwości poszerzenia i sprawdzenia wiedzy oraz rozbudzenia wiary
w zakresie Miłosierdzia Bożego.

II. Organizatorzy
Organizatorem Konkursu jest Parafia św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu, z jej ramienia za praktyczną organizację
konkursu odpowiada mgr Ilona Matyka (nauczyciel religii). Do celów kontaktowych (wszelkie pytania, sugestie itp.)
utworzono adres mailowy: jan.jozefoslaw@gmail.com

III. Uczestnicy
Konkurs skierowany do dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej (głównie klasy III-VI).
Wskazane, by uczestnicy Akademii posiadali dostęp do tekstu Pisma Świętego i Dzienniczka św. Faustyny (najlepiej
posiadali swój własny egzemplarz) oraz mieli możliwość korzystania z zasobów internetowych.

IV. Zasady organizacyjne
1. Konkurs rozpoczyna się wraz z inauguracją Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia (grudzień 2015),
zakończenie i nagrodzenie uczestników przewidziano na dzień zakończenia Roku Jubileuszowego w Niedzielę Chrystusa
Króla (20.11.2016).
2. Kartki z pytaniami konkursowymi będą co miesiąc powielane i dostępne od I niedzieli miesiąca w Kościele
pw. św. Józefa Opiekuna Pracy (na ołtarzu bocznym pod Obrazem Jezusa Miłosiernego) oraz na stronie internetowej
Parafii (http://parafia-jozefoslaw.pl – zakładka „JAN 2016”) .
3. Podpisane (imię i nazwisko) kartki z odpowiedziami dzieci składają najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca,
którego dotyczy dana seria pytań, bezpośrednio do pudełka „Odpowiedzi” umieszczonego na bocznym ołtarzu pod
Obrazem Jezusa Miłosiernego. Istnieje możliwość przesłania odpowiedzi drogą mailową na adres
jan.jozefoslaw@gmail.com Odpowiedzi dostarczane inną drogą lub udzielone po terminie nie będą uwzględniane.
4. Przewiduje się dziesięć serii pytań.
5. Punkty za poprawne odpowiedzi będą systematycznie naliczane przez cały rok. W ten sposób tworzy się praktyczna
lista uczestników Akademii. Lista uczestników wraz z uzyskaną przez nich liczbą punktów będzie aktualizowana
i upubliczniana na parafialnej stronie internetowej.
6. Systematyczny udział w konkursie (dopuszcza się maksymalnie 2 tury pytań bez odpowiedzi) nagrodzony zostanie
cząstkową oceną celującą z religii.
7. Zwycięzcy Akademii otrzymają nagrody rzeczowe podczas finału. Dla wszystkich uczestników przewidziano pamiątkowe
dyplomy.

