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Adresaci

Konkurs Sola Scriptura jest przeprowadzany w dwóch formach.
1. Konkurs ze znajomości tekstu biblijnego:
I grupa – klasy IV-VI szkoły podstawowej,
II grupa – klasa VII szkoły podstawowej oraz II-III gimnazjum,
III grupa – szkoły ponadgimnazjalne.
2. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z klas
od I do III.

Źródło

Uczestnicy przygotowują się na podstawie wskazanych ksiąg w:
Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Bry tyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975 lub późniejsze edycje tej Biblii wydane przez Towarzystwo Biblijne w Polsce.

I Konkurs ze znajomości tekstu biblijnego
1. Temat: Z Bogiem na wygnaniu
2. Terminy
– etap szkolny/parafialny: 13-19 listopada 2017 r.,
– etap rejonowy/diecezjalny: 13 stycznia 2018 r.,
– finał ogólnopolski: 17 marca 2018 r. w Bielsku-Białej.
3. Zakres materiału
– etap szkolny i rejonowy – Księga Estery, Księga Daniela
– finał – Księga Estery, Księga Daniela, Księga Ezechiela 33-37
4. Forma
Konkurs przeprowadzany jest na każdym etapie pisemnie w formie
odpowiedzi na pytania o różnym charakterze (otwartym i testowym).
5. Etap szkolny/parafialny
Księża, diakoni i katecheci organizują i przeprowadzają konkurs na
terenie szkoły lub parafii w oparciu o materiały dostarczone przez organizatorów, którzy na tydzień przed rozpoczęciem pierwszego etapu
konkursu pocztą elektroniczną dostarczą materiały do parafii. Parafia powiela dla każdego uczestnika arkusz konkursowy i opieczętowuje go.
Do następnego etapu przechodzą uczestnicy z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali minimum 75% możliwych do zdobycia punktów. Jeżeli
w danej grupie wiekowej żaden z uczestników nie osiągnie tego wyniku, wówczas ksiądz proboszcz może delegować do następnego
etapu, z całej parafii, najlepszego uczestnika z danej grupy wiekowej.
Protokół z eliminacji wraz z najlepszymi pracami musi zostać prze słany do 30 listopada 2017 r. na adres: Wydawnictwo Augustana,
pl. Marcina Lutra 3, 43-300 Bielsko-Biała.
6. Etap rejonowy/diecezjalny
Etap ten zostanie przeprowadzony w diecezjach w dniu 13 stycznia
2018 r. (sobota). Organizatorzy tydzień przed drugim etapem prześlą
materiały w zaklejonych i opieczętowanych kopertach do diecezji.

II Konkurs plastyczny
1. Temat:

W obcym kraju – Estera i Daniel

2. Forma
Uczniowie przygotowują prace plastyczne, dotyczące wybranej postaci,
w formacie A4, tylko indy widualnie, technika prac – kolaż (np. skrawki papieru, wycinki z gazet, kawałki materiałów).
3. Komisja
Nadesłane prace oceni komisja powołana przez organizatorów, która
wyłoni laureatów i wytypuje prace, które zostaną zaprezentowane na
wystawie w czasie ogólnopolskiego finału w Bielsku-Białej.

 zachęcanie do regularnej lektury Pisma Świętego,
a przez to kształtowanie i umacnianie wiary,
 nawiązanie do ewangelickich tradycji związanych ze studiowaniem i dobrą znajomością Biblii,
 zachęcanie uczniów do aktywności intelektualnej i zaangażowania religijnego,
 pokazanie życia wskazanych postaci biblijnych poprzez twórczość plastyczną.

Informacje dodatkowe

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik zapoznał się z regulaminem i go akceptuje.
2. Decyzje ogólnopolskiej komisji konkursowej są ostateczne.
3. Materiały audiowizualne powstałe podczas przeprowadzania
kolejnych etapów konkursu będą wykorzystywane do promocji konkursu oraz w publikacjach Wydawnictwa Augustana na
różnych nośnikach.

Wizytatorzy diecezjalni są odpowiedzialni za przeprowadzenie tego
etapu w swojej diecezji.
Każdy z uczestników etapu otrzymuje dyplom udziału w etapie rejonowym.
Wszystkie prace należy przesłać do sprawdzenia do ogólnopolskiej komisji konkursowej na adres: Wydawnictwo Augustana,
pl. ks. Marcina Lutra 3, 43-300 Bielsko-Biała do 20 stycznia 2018 r.
Do finału przechodzą uczestnicy z każdej grupy wiekowej, którzy
otrzymali minimum 75 % możliwych do zdobycia punktów.
7. Finał ogólnopolski
Finał konkursu odbędzie się 17 marca 2018 r. (sobota) w Bielsku-Białej.
Laureatami konkursu zostają osoby, które uzyskały minimum 75%
możliwych do zdobycia punktów.
Każdy z uczestników etapu otrzymuje dyplom laureata lub finalisty konkursu, a laureaci trzech pierwszych miejsc statuetki i nagrody rzeczowe.
8. Publikacja wyników
Publikacja wyników odbywa się poprzez podanie imienia, nazwiska,
parafii oraz liczby zdobytych punktów.
Lista osób zakwalifikowanych do etapu rejonowego/diecezjalnego zostanie ogłoszona do 11 grudnia 2017 r. na stronie www.augustana.pl.
Wyniki etapu rejonowego/diecezjalnego zostaną ogłoszone do 5 lutego
2018 r. na stronie www.augustana.pl.
Wyniki ogólnopolskiego zostaną ogłoszone 17 marca 2018 r. na podsumowaniu finału oraz do 22 marca 2018 r. opublikowane na www.augustana.pl.
9. Komisje
etap szkolny/parafialny – minimum dwuosobowa komisja: katecheci, diakoni, księża, przedstawiciele grona pedagogicznego, przedstawiciele rady parafialnej;
etap rejonowy/diecezjalny – minimum trzyosobowa komisja: biskup
diecezjalny, wizytatorzy religii, doradcy metodyczni, księża, diakoni,
katecheci, członkowie rady diecezjalnej;
finał ogólnopolski – ogólnopolska komisja konkursowa i zaproszeni
katecheci lub eksperci.
Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie.
4. Terminy
Prace należy przesłać do 20 stycznia 2018 r. na adres: Wydawnictwo
Augustana, pl. ks. Marcina Lutra 3, 43-300 Bielsko-Biała.
Praca na odwrocie musi posiadać następujące informacje:
 tytuł pracy,  imię i nazwisko autora,  wiek i klasa,
 parafia,  imię, nazwisko oraz kontakt do katechety.
Wyniki zostaną ogłoszone do 10 lutego 2018 r. na www.augustana.pl.
Wręczenie nagród odbędzie się 17 marca 2018 r. w Bielsku-Białej,
w trakcie ogólnopolskiego finału.
Przesłane prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wykorzystane w publikacjach Wydawnictwa Augustana.

