
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

dla dzieci w wieku 5 – 9 lat (przedszkola i klasy I-III SP) 

„NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO …” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem projektu jest Niepubliczna Chrzes cijan ska Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi Nr 1 „UCZEN ” i Stowarzyszenie „SZERSZE HORYZONTY”. 

2. Projekt prowadzony jest przez organizatoro w od 30 stycznia 2018 r. do 14 czerwca 2018 r.  

3. Głównym celem projektu pt.: „NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO” jest promowanie 

uniwersalnego wymiaru wartości zawartych w tekstach biblijnych i zwrócenie uwagi na 

znaczenie Biblii w rozwoju kultury na przestrzeni wieków, a także doskonalenie pięknego 

pisania przejawiającego się w kaligrafii, doskonalenie czytania ze zwróceniem uwagi na 

właściwą dykcję oraz promowanie zabytków Krakowa i aktywnego spędzania czasu.1 

II. UCZESTNICY PROJEKTU 

4. Projekt zwany tez  konkursem skierowany jest do dzieci z przedszkoli (w wieku 5-6 lat) oraz 

ucznio w klas 1-3 szkoły podstawowej  

5. W konkursie moz e wziąc  udział dowolna liczba ucznio w reprezentujących daną szkołę lub 

zgłoszonych indywidualnie przez rodzico w/opiekuno w. 

III. ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE 

6. Konkurs składa się z 3 częs ci. Każdy uczestnik może brać udział w jednej części, w dwóch 

częściach lub też w trzech częściach.  

7. Ws ro d uczestniko w biorących udział w trzech częs ciach zostaną rozlosowane nagrody specjalne. 

CZĘŚĆ PIERWSZA – KONKURS KALIGRAFICZNY i PLASTYCZNY 

8. Do niniejszego regulaminu dołączony został kanon tekstów biblijnych (załącznik nr 1) spos ro d 

kto rych dzieci z przedszkoli i klas „0” (w wieku 6 lat) oraz uczniowie z klas 1-3 SP wybierają 

werset(-y) opisujący(-e) jakąś historię lub wydarzenie do zilustrowania.  

a) Do konkursu dopuszczone będą prace wykonane w płaskich technikach plastycznych np.: 
kredki, pastele, farby (plakatowa, klejowa, akwarela, tusze), wyklejanka, mozaika, collage lub 
relief wykonany w plastelinie lub innym materiale.  

b) Uczestnicy przygotowują prace plastyczne nie mniejsze niz  format A4 (210 x 297 mm) i nie 
większe niz  format A3 (297 x 420 mm). 

c) Jeden uczestnik moz e zgłosic  do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę 
i odpowiednio zabezpieczoną przed zniszczeniem. 

d) Do konkursu moz e byc  zgłoszona jedynie praca, kto ra nie została wczes niej zgłoszona do 
innego konkursu. 

9. Uczniowie z klas 1-3 SP mogą ponadto uczestniczyc  w konkursie kaligraficznym i wybrać 

z załączonego kanonu dowolny werset i przepisać jego fragment (maks. 4 linijki) na 

kartonie formatu A3 starając się uwzględnić walory estetyczne kaligrafii SZKOLNEJ. 

                                                           
1: REKOMENDACJA: W sprawie przygotowania się do poszczególnych części przewidzianych w projekcie można się kontaktować 

z Krakowską Szkołą Kaligrafii, Iluminatorstwa & Dziedzin Pokrewnych (www.kaligraf.eu, kontakt: biuro@kaligraf.eu) 
i Akademią Żakowską (www.akademiazakowska.pl, kontakt: a.m.rzonca@gmail.com) 

 

http://www.kaligraf.eu./
mailto:biuro@kaligraf.eu
http://www.akademiazakowska.pl/
mailto:a.m.rzonca@gmail.com


Przepisany werset musi zostać ozdobiony rozpoczynającym go INICJAŁEM (czyli literą 

wyróżniającą się wielkością, kształtem i ozdobami) 

10. W tej częs ci konkursu moz e wziąc  udział kaz dy, kto zostanie zgłoszony do konkursu poprzez 

przesłanie formularza (załącznik nr 2) drogą elektroniczną na adres: 

konkurs_slowo@uczen.org.pl lub listem tradycyjnym na adres: Niepubliczna Chrzes cijan ska 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Uczen ” ul. Armii Krajowej 4, 30-150 

Krako w, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2019 r. W zgłoszeniu nalez y podac  imię 

i nazwisko uczestnika, rocznik (klasę) i placo wkę (przedszkole lub szkołę), kto rą uczen  

reprezentuje oraz nazwisko opiekuna wraz z jego adresem elektronicznym i telefonem 

kontaktowym (formularz zgłoszenia). 

11. Wykonane prace należy dostarczyć do Niepublicznej Chrzes cijan skiej Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Uczen ”, ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Krako w, 

w nieprzekraczalnym terminie – do 29 marca 2019 r. Prace nadesłane po tym terminie nie 

będą brane pod uwagę. 

 

CZĘŚĆ DRUGA – KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA/RECYTOWANIA TEKSTÓW BIBLIJNYCH  

połączony z wernisażem wystawy prac kaligraficznych i plastycznych 

12. Do niniejszego regulaminu dołączony został kanon teksto w biblijnych (załącznik nr 1) spos ro d 

kto rych uczestnik wraz z opiekunem wybiera jeden: ze Starego lub z Nowego Testamentu.  

13. Dzieci z klas II-III uczą się pięknie czytac  wybrany fragment, natomiast dzieci z przedszkoli lub 

klas 0 - I uczą się wybranego fragmentu na pamięc , ze zwro ceniem uwagi na włas ciwą dykcję.  

14. Fragmenty te powinny obejmowac  całos c  logiczną ujętą w kilku wersetach (przynajmniej 4, ale 

nie więcej niz  8). 

UWAGA! Dzieci z przedszkoli oraz z klas 0-I przygotowują do recytacji wybrane fragmenty 

WYŁĄCZNIE z Psalmów wskazanych w kanonie tekstów.  

15. W tej częs ci konkursu moz e wziąc  udział kaz dy, kto zostanie zgłoszony do konkursu poprzez 

przesłanie formularza /załącznik nr 2/ drogą elektroniczną: konkurs_slowo@uczen.org.pl lub 

listem tradycyjnym na adres: Niepubliczna Chrzes cijan ska Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi Nr 1 „Uczen ” ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Krako w w nieprzekraczalnym terminie 

do 28 lutego 2019 r.  

16. Konkurs odbędzie się dnia 26 kwietnia 2019 (piątek) w siedzibie szkoły - 

ul. Armii Krajowej 4 w Krakowie - o dokładnej godzinie przybycia uczestników organizatorzy 

zawiadomią opiekunów zgodnie z kontaktem podanym na karcie zgłoszenia (e- mail)  

17. Konkurs pięknego czytania/recytowania fragmento w biblijnych oceniac  będzie jury powołane 

przez organizatoro w. 

18. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zmianie. 

19. Uczestniko w tej częs ci konkursu obowiązuje stro j galowy. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – MINI GRA MIEJSKA „GDY BRACIA W ZGODZIE MIESZKAJĄ…” (Ps 133,1) 

20. W grze mogą uczestniczyć: 

• grupy przedszkolne i klasy 1-3 SP (lub ich reprezentacje), które miały kilku swoich 

uczestników przynajmniej w jednej z wcześniejszych części (konkursu kaligraficzno- 

plastycznego lub konkursu pięknego czytania)  



• zespoły rodzinne 3-6 osobowe – Uwaga! w drużynie musi być uczestnik przynajmniej jednej 

wcześniejszej części projektu (konkursu kaligraficzno-plastycznego lub konkursu pięknego 

czytania). 

21. Każdy zespół musi mieć odpowiednią liczbę opiekunów (nauczycieli – 1os/5-7 dzieci - jeżeli jest 

to grupa przedszkolna lub szkolna) lub osobę dorosłą - jeżeli jest to grupa rodzinna czy 

towarzyska)  

22. Do gry należy się zgłaszać poprzez przesłanie odpowiedniego formularza /załącznik nr 3a lub 

3b/ drogą elektroniczną: konkurs_slowo @uczen.org.pl@uczen.org.pl lub listem tradycyjnym 

na adres: Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 

„Uczeń”, ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków w nieprzekraczalnym terminie - do 26 kwietnia 

2019 r. (niezależnie od wcześniejszych zgłoszeń). 

23. Gra odbędzie się w 29 maja 2019 r. (środa), a szczegółowe informacje dotyczące terminu 

otrzymają Państwo pocztą elektroniczną.  

24. W trakcie gry miejskiej każdy uczestnik zespołu powinien być wyposażony w: 

• ubranie i obuwie odpowiednie do warunków atmosferycznych, 

• drugie śniadanie (w plecaczku) 

• elementy odblaskowe i jednakowe oznaczenia każdego uczestnika (czapeczki, chustki, 

szarfy, itp.) 

• ponadto każdy zespół/grupa/drużyna MUSI MIEĆ APTECZKĘ PIERWSZEJ POMOCY 

(turystyczną/podróżną) 

25. Gra polegać będzie na pokonaniu trasy, dotarciu do wyznaczonych punktów kontrolnych, gdzie 

zespoły otrzymają karty zadań, które po wypełnieniu należy oddać w punkcie końcowym gry.  

26. Dla uczestników, którzy ukończą grę przygotowane będą pamiątkowe certyfikaty. 

IV. UWAGI KOŃCOWE 

27. Organizatorzy zapewniają upominki dla uczestników i opiekunów oraz nagrody i dyplomy dla 

najlepszych zespołów. 

28. W celu wyłonienia najlepszych i najbardziej zaangażowanych zespołów ocenie podlegać będą: 

ilość wykonanych zadań w trakcie gry miejskiej oraz wykazana aktywność (według kryteriów 

podanych na otrzymanych kartach zadań). 

29. Zadania wykonywane w trakcie projektu będą oceniane przez jury w składzie określonym przez 

organizatora. DECYZJA JURY JEST OSTATECZNA. 

30. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali w dniu 

14 czerwca 2019 r. (o miejscu i godzinie uroczystości organizatorzy zawiadomią oddzielnie). 

31. W sprawach organizacyjnych należy się kontaktować z p. Anną Kuźnik – Niepubliczna 

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Uczeń” tel.: 608-311-836 

lub z Aleksandrą Rzońcą – Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY, tel. 515-076-126. 

 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu „Na początku było Słowo...” (J 1,1) 

KANON TEKSTÓW BIBLIJNYCH -  (przedszkola i klasy I-III SP) 
z których można wybrać wersety do konkursu kaligraficzno-plastycznego 

i fragmenty do części II – konkursu pięknego czytania. 
(UWAGA! Obowiązuje Biblia Tysiąclecia lub Biblia Warszawska lub Biblia Ekumeniczna) 

 

Teksty z BIBLII TYSIĄCLECIA i BIBLII EKUMENICZNEJ  

 
Stary Testament: 
 
Księga Rodzaju: 1, 26-27; 1, 31; 2, 1-15; 9, 8-17; 11, 1-9;  

Księga Wyjścia: 23, 1-9; 

Księga Kapłańska: 19, 32-37; 

Księga Psalmów: Ps 15; Ps 23; Ps 24; Ps 29; Ps 33; Ps 34; Ps 46; Ps 90; Ps 93; Ps 96; Ps 98; Ps 99; 
                                  Ps 100; Ps 103; Ps 111; Ps 117; Ps 121; Ps 126; Ps 133; Ps 145; Ps 148; Ps 150 

Księga Przysłów: 3, 1-35; 4, 1-27; 10, 1-32; 17, 1-28; 24, 1-34;  

Księga Izajasza: 9, 1-6; 11, 1-10; 25, 1-9; 42, 1-12; 49, 1-13; 56, 1-8; 

Księga Jeremiasza: 9, 22-25;  

Księga Ezechiela: 33, 10-20; 

 
Nowy Testament: 
 

Ewangelia św. Mateusza: 5, 1-48; 6, 1-34; 7, 1-29; 11, 25-30; 22, 34-40 

Ewangelia św. Marka: 9, 33-41; 

Ewangelia św. Łukasza: 2, 1-35; 6, 27-30 (45); 13, 22-30;  

Ewangelia św. Jana: 1, 1-18; 7, 16-18; 7, 37-42; 8, 12-22; 13, 34-35; 14, 1-31; 15, 1-17; 

Dzieje Apostolskie: 2, 1-47; 10, 1-48; 11, 1-26; 15, 6-35; 17, 22-34; 28, 17-31; 

List św. Pawła do Rzymian: 10, 8-15; 11, 13 -36; 12, 1-21; 13, 8-10;  

Pierwszy List św. Pawła do Koryntian: 12, 1-31; 13, 1-13; 

List św. Pawła do Galacjan: 3, 25-29; 4, 1-7; 

List św. Pawła do Efezjan: 2, 11-22; 4, 1-16; 4, 24-32; 5, 1-21; 

List św. Pawła do Filipian: 2, 5-11;  

List św. Pawła do Kolosan: 3, 1-17; 

List św. Pawła do Hebrajczyków: 10, 19-25; 11, 6-10;  

List św. Jakuba: 4, 13-17; 4, 7-12; 

Pierwszy list św. Piotra: 3, 8-12;  

Drugi list św. Piotra: 1, 2-11; 3, 13-18; 

Pierwszy list św. Jana: 4, 1-21; 

 
 
 
 
 
 

 



Teksty z BIBLII WARSZAWSKIEJ: 

 
Stary Testament: 
 
Genezis (Pierwsza Księga Mojżeszowa):1, 26-27; 1, 31; 2, 1-15; 9, 8-17; 11, 1-9;   

Exodus (Duga Księga Mojżeszowa): 23, 1-9; 

Leviticus (Trzecia Księga Mojżeszowa): 19, 32-37; 

Księga Psalmów: Ps 15; Ps 23; Ps 24; Ps 29; Ps 33; Ps 34; Ps 46; Ps 90; Ps 93; Ps 96; Ps 98; Ps 99; 
                                  Ps 100; Ps 103; Ps 111; Ps 117; Ps 121; Ps 126; Ps 133; Ps 145; Ps 148; Ps 150 

Księga Przypowieści Salomona: 3, 1-35; 4, 1-27; 10, 1-32; 17, 1-28; 24, 1-34 

Księga Izajasza: 9, 1-6; 11, 1-10; 25, 1-9; 42, 1-12; 49, 1-13; 56, 1-8; 

Księga Jeremiasza: 9, 22-25;  

Księga Ezechiela: 33, 10-20; 

 
Nowy Testament: 
 
Ewangelia św. Mateusza: 5, 1-48; 6, 1-34; 7, 1-29; 11, 25-30; 22, 34-40 

Ewangelia św. Marka: 9, 33-41; 

Ewangelia św. Łukasza: 2, 1-35; 6, 27-30 (45); 13, 22-30;  

Ewangelia św. Jana: 1, 1-18; 7, 16-18; 7, 37-42; 8, 12-22; 13, 34-35; 14, 1-31; 15, 1-17; 

Dzieje Apostolskie: 2, 1-47; 10, 1-48; 11, 1-26; 15, 6-35; 17, 22-34; 28, 17-31; 

List św. Pawła do Rzymian: 10, 8-15; 11, 13 -36; 12, 1-21; 13, 8-10;  

Pierwszy List św. Pawła do Koryntian: 12, 1-31; 13, 1-13; 

List św. Pawła do Galacjan: 3, 25-29; 4, 1-7; 

List św. Pawła do Efezjan: 2, 11-22; 4, 1-16; 4, 24-32; 5, 1-21; 

List św. Pawła do Filipian: 2, 5-11;  

List św. Pawła do Kolosan: 3, 1-17; 

List św. Pawła do Hebrajczyków: 10, 19-25; 11, 6-10;  

List św. Jakuba: 4, 13-17; 4, 7-12; 

Pierwszy list św. Piotra: 3, 8-12;  

Drugi list św. Piotra: 1, 2-11; 3, 13-18; 

Pierwszy list św. Jana: 4, 1-21; 

  



Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 „NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO” 

 

   ⎕ konkurs kaligraficzno-plastyczny         ⎕ konkurs pięknego czytania 
 

proszę zaznaczyć X przy wybranym konkursie, w przypadku udziału w dwóch konkursach proszę to zaznaczyć  
 

Imię i nazwisko uczestnika: ....................................................................................................................................................................... 

Klasa: .................................................................................................................................................................................................................... 

Nazwa placówki: ............................................................................................................................................................................................. 

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

.................................................................................................................................................................................................................................. 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej (nauczyciela lub rodzica/opiekuna): 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

E-mail i numer telefonu osoby zgłaszającej (nauczyciela lub rodzica/opiekuna):  

.................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 
.................................................................................................................................... 
Czytelny podpis osoby zgłaszającej (nauczyciela lub rodzica/ opiekuna)     

 
Oświadczam, że:  
1. Akceptuję Regulamin Projektu „NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO” organizowanego przez Niepubliczną 

Chrześcijańską Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „UCZEŃ” i Stowarzyszenie „SZERSZE 
HORYZONTY” w roku szkolnym 2018/2019. 

 
 

..............................................................................................  .............................................................................................................. 
Podpis uczestnika      Czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) 

 

2. Wyraz am zgodę na umieszczenie informacji dotyczących uczestniko w projektu „NA POCZĄTKU BYŁO 
SŁOWO” w bazie danych organizatora i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z po z n. zm.) dla celo w niezbędnych do 
realizacji czynnos ci związanych z projektem i wykorzystanie dostarczonych odpowiedzi, prac i relacji, 
w tym publikowania i udostępniania nadesłanych prac na wszystkich polach eksploatacji.   

 
 
 

..................................................................................... 
Czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) 

 
 

 
UWAGA! Zgłoszenie należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2019 r.  

na podany w Regulaminie adres elektroniczny lub pocztowy 
 

 



Załącznik nr 3 a do Regulaminu Projektu 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 „NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO”  

 

GRA MIEJSKA: „GDY BRACIA W ZGODZIE MIESZKAJĄ…” (Ps 133,1) 
 

dla placówek oświatowych 

 Zgłoszenie należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2019 r.   
na podany w Regulaminie adres elektroniczny lub pocztowy 

 

Dane placówki oświatowej 
Nazwa placówki  

Adres   

Telefon  
Faks   

E-mail   
 

Nauczyciel/opiekun odpowiedzialny za grupę/klasę/zespół   
Imię i nazwisko  
Tel. kontaktowy  

E-mail  
 

Skład grupy/ klasy/ zespołu  
(min.4 - maks. 6 osób) 

Lp. nazwisko imię klasa/wiek 
Czy brał/-a udział 

w projekcie (podać część: 
kaligrafia, czytanie) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

  
 

UWAGA!    opiekun każdego zespołu – szkolnego oraz rodzinnego 
 MUSI złożyć organizatorom w dniu gry miejskiej komplet oświadczeń od wszystkich uczestników 

 

 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Wyrażam zgodę na udział córki/syna/podopiecznego .......………………………………………………………………………….………………… 
w edukacyjnej grze miejskiej „GDY BRACIA W ZGODZIE MIESZKAJĄ…”, która odbędzie się w ramach projektu 
„NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO” na zasadach określonych w Regulaminie tego projektu oraz na umieszczenie informacji 
dotyczących uczestników projektu w bazie danych organizatora i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla celów niezbędnych do realizacji 
czynności związanych z projektem   i wykorzystanie dostarczonych odpowiedzi, prac i relacji, w tym publikowania 
i udostępniania nadesłanych prac na wszystkich polach eksploatacji.   
 
 
 
Data ………………………...                                                                          …………………………………………….................................. 

             Podpis rodzica lub opiekuna prawnego  



 
Załącznik nr 3 b do Regulaminu Projektu 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO” 

 

GRA MIEJSKA: „GDY BRACIA W ZGODZIE MIESZKAJĄ …” (Ps 133,1) 
 

dla zespołów / drużyn rodzinnych  
Zgłoszenie należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2019 r.   

na podany w Regulaminie adres elektroniczny lub pocztowy 
 

opiekun* odpowiedzialny za zespół   
Imię i nazwisko  
Tel. kontaktowy  

E-mail  
* osoba pełnoletnia (UWAGA!  Każdy zespół MUSI mieć swojego opiekuna) 

 

Skład zespołu  
(Zespoły rodzinne: min. 3 - max. 6 osób) 

Lp. nazwisko imię klasa/wiek 

Czy brał/-a udział 
w projekcie (podać 

część: kaligrafia, 
czytanie) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 
 

UWAGA!    opiekun każdego zespołu – szkolnego oraz rodzinnego 
 MUSI złożyć organizatorom w dniu gry miejskiej komplet oświadczeń od wszystkich uczestników 

 

 
 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Wyrażam zgodę na udział córki/syna/podopiecznego ………………………………………………………..………………..……………………… 
w edukacyjnej grze miejskiej „GDY BRACIA W ZGODZIE MIESZKAJĄ…”, która odbędzie się w ramach projektu 
„NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO”  na zasadach określonych w Regulaminie tego projektu oraz na umieszczenie informacji 
dotyczących uczestników projektu w bazie danych organizatora i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla celów niezbędnych do realizacji 
czynności związanych z projektem i wykorzystanie dostarczonych odpowiedzi, prac i relacji, w tym publikowania 
i udostępniania nadesłanych prac na  wszystkich polach eksploatacji.   
 
 
 
 
Data …………………………                                                       ……………………………………..……………………. 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego  
 

 


