Biblická soutěž O poklad Krále Králů
POKYNY
Body 2 – 5 přečte vedoucí 1. kola před začátkem soutěže.

1. Soutěž je dvoukolová. První kolo probíhá v rámci sboru, druhé kolo je
celostátní. Otázky jsou vypracované podle ekumenického překladu Bible.
Část soutěže, kterou se děti učí zpaměti, připravíme i v ČSP i z Bible
s překladem pro 21. století.
2. U soutěže se už nesmí používat Bible ani žádná jiná literatura.
3. Soutěžící s nikým nehovoří. V případě nejasnosti se zajdou poradit za
vedoucím. Výjimkou jsou děti kategorie A, kde jim „asistent“ smí číst otázky
a zapisovat jejich odpovědi.
4. Správné odpovědi v doplňovačce dopište a v kvizu zakroužkujte.
5. V případě, že chcete opravit svou odpověď, dopište vedle původně
zaškrtnuté verze opravuji a poté doplňte správnou verzi.
6. Vedoucí pošle obratem podepsané soutěžní archy 1. kola na adresu:
Dana Navrátilová, Zelená 7, 779 00 Olomouc, pokud se děti zúčastní
2. kola v Olomouci a v Čechách, adresa pro soutěžící ve Slezsku
bude Ivana Šindlerová, Ženklava 320, 74267 Ženklava.
Do týdne dostanete vyrozumění o tom, zda děti postupují do
2. (celostátního) kola, které se koná v Ústí na Labem, v Olomouci a ve
Frýdku Místku. Při tomto kole se bude vybírat platba za objednané obědy
a registrační poplatek 50,- Kč, který je určen na tisk soutěžních archů,
pronájem sálů, pomůcek k doprovodnému programu a pohoštění.
7. Pravidla soutěže týkající se dvojic:
Tuto možnost budou moct využít jenom děti, které by jinak neměly možnost
se do soutěže zapojit. Jde o děti se specifickými potřebami (dysgrafie,
dyslexie,…). Když takové dítě dáte do dvojice s někým zdatným, kdo s tím
bude souhlasit, pomůžete tím i problémovým dětem se do soutěže zapojit
a můžete je tak motivovat ke čtení Bible, což je hlavní smysl a cíl této
soutěže.
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8. Věkové kategorie:
Kategorie A: do 8 let (včetně)
Kategorie B:

9 – 10 let (včetně)

Kategorie C: 11 – 12 let (včetně)
Kategorie D:

13 – 15 let (včetně)

Kategorie E:

16 – 20 let (včetně)

Uvedený soupis znamená, že soutěžící kategorie A nedosáhli v oficiální době
konání 1. kola soutěže věkové hranice 9 let, pro kategorii B věku 11 let,
pro C 13 let, pro D 16 let a pro E 21 let.

Případné dotazy pište na adresu: danka.navratilova@centrum.cz.
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