REGULAMIN II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
PRAWA KANONICZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH
PRZESZKODY MAŁŻEŃSKIE W PRAWIE KANONICZNYM
1. Organizator: Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające
na Wydziale Prawa Kanoniczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
Adres e-mail: konkurs.regulaiuris@gmail.com
2. Patronat: Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego: ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak
3. Adresaci: uczniowie szkół licealnych, technicznych, zawodowych, branżowych
4. Temat: PRZESZKODY MAŁŻEŃSKIE W PRAWIE KANONICZNYM
5. Cele konkursu:
•

poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu prawa kanonicznego;

•

zachęcenie do lektury dokumentów Kościoła Katolickiego;

•

formowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozwijania wiedzy;

•

stworzenie

młodzieży

możliwości

szlachetnego

współzawodnictwa

w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy
z młodzieżą;
6. Forma: test pisemny
Etap szkolny: test jednokrotnego wyboru
Etap ogólnopolski: test wielokrotnego wyboru
7. Zgłoszenia:
Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie należy przesłać do 04-02-2018
do godz. 23:59 WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ ZGŁOZSZENIOWY
(dostępny pod adresem:https://docs.google.com/forms/d/1lx4ILkkQkXDk_Ql4
-_XjhHXTEpHbSPLPMZBfEgQ9GKY/edit ) podając: nazwę i adres szkoły,
imię i nazwisko oraz dane kontaktowe katechety odpowiedzialnego za etap
szkolny a także liczbę uczniów, którzy wezmą udział w Konkursie.
8. Przebieg Konkursu:
•

Etap szkolny- do 10.03.2018 r.

Za przebieg etapu szkolnego odpowiedzialni są nauczyciele religii. Pytania
na etap szkolny oraz protokół konkursowy zostaną przesłane na adres
kontaktowy katechety. Katecheta w porozumieniu z Dyrekcją szkoły powołuje
trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową. Po przeprowadzeniu Konkursu
Szkolnego,

nauczyciele

religii

przesyłają

karty odpowiedzi

uczniów

wraz z protokołem na adres Dziekanatu Wydziału (ul. Dewajtis 5, 01-815
Warszawa p.54), adresując: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa
Kanonicznego Regula Iuris UKSW z dopiskiem KONKURS lub skany
dokumentów na adres e-mail konkurs.regulaiuris@gmail.com do 10-032018. Karty odpowiedzi uczniów zostaną sprawdzone przez powołaną Komisję
Konkursową. Do etapu ogólnopolskiego kwalifikują się najlepsi uczniowie,
spośród uczniów wszystkich zgłoszonych szkół. Organizatorzy zastrzegają
jednocześnie, że maksymalnie może zakwalifikować się troje uczniów z jednej
szkoły. Ostateczna liczba uczniów, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu
uzależniona jest od liczby szkół, które zgłoszą swój udział w Konkursie.
Test składa się z 25 pytań, jednokrotnego wyboru. Za każdą poprawną
odpowiedź uczestnik może dostać 1 punkt.
•

Etap ogólnopolski - kwiecień 2018, Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
Laureatami konkursu zostaną uczestnicy, którzy w finale uzyskają największą
liczbę

punktów.

Organizatorzy

przewidują

dyplomy

dla

wszystkich

uczestników oraz drogocenne nagrody rzeczowe dla laureatów.
Przewidywany termin etapu ogólnopolskiego odbędzie się w kwietniu 2018 r..
Dokładna data zostanie przekazana z odpowiednim wyprzedzeniem.
9. Materiały źródłowe:
•

Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję
Episkopatu, Pallottinum 1984, kanony 1073-1094.

•

P. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła Katolickiego, Tarnów 2000, s.81-127.

•

W. Góralski, Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006, s. 93-150.

•

W. Góralski, Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym, Warszawa 2016,
s. 93- 150.
Szczegółowy

plan

zakresu

materiału

po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

zostanie

Państwu

przesyłany

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu.

HARMONOGRAM KONKURSU
Zgłoszenie szkoły
Przeprowadzenie etapu szkolnego i odesłanie
kart odpowiedzi wraz z protokołem
Przedstawienie przez Organizatorów
wyników I etapu
Przeprowadzenie etapu ogólnopolskiego oraz
rozstrzygnięcie Konkursu

do 04.02.2018 r.
do 10.03.2018 r.

do 26.03.2018 r.

kwiecień 2018 r.

