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Sz. P. 

Dyrektorzy Szkół, 

Opiekunowie Uczestników  

Olimpiady wiedzy i wartości w sporcie 

 
 

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu, Wydział Teologiczny 

Uniwersytetu Opolskiego wraz z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 

Politechniki Opolskiej oraz Urzędem Miasta Opola organizuje już po raz ósmy 

konkurs wiedzy „Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie”, 8 edycja konkursu: „Idea 

Olimpizmu – Wychowanie do zwycięstwa i porażki”. Zapraszamy Państwa szkołę 

do wzięcia udziału w olimpiadzie, która polega na zaprezentowaniu posiadanej 

wiedzy w formie testu przygotowanego przez organizatorów.  

Czas pandemiczny sprawił, że dzieci mają obniżoną sprawność fizyczną, 

trudności z koncentracją czy też wielu młodych ludzi wciąż jest za dużo obecna w 

świecie wirtualnym. To sygnały, które coraz częściej można usłyszeć od rodziców i 

nauczycieli w czasie pandemii. Nauka w domu, przed komputerem i brak 

bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami spowodowały wiele szkód. Dlatego 

celem tej edycji olimpiady jest zwiększenie stanu świadomości jak ważna jest 

kondycja fizyczna dzieci i młodzieży po przerwie od zorganizowanych zajęć z 

aktywności ruchowej, spowodowanej pandemią koronawirusa. 

Celem konkursu jest również propagowanie wartości w sporcie oraz 

ukazanie relacji pomiędzy wiarą i sportem, jak również tematyki związanej z 

olimpizmem. Konkurs wpisuje się w takie akcje jak „Kibicuję Fair Play”, „Stop 

zwolnieniom z WF-u”, „Aktywny powrót uczniów do szkół”. 

Warunkiem uczestniczenia szkoły w konkursie jest zgłoszenie udziału przez 

wypełnienie formularza elektronicznego do 31 października 2021 r. Link znajduje 

się na stronie www.wk.diecezja.opole.pl 

Przesyłamy Państwu materiały, potrzebny do przeprowadzenie etapu 

szkolnego Olimpiady wiedzy i wartości w sporcie, wśród których znajdują się: 

protokół etapu szkolnego, plakat konkursu, formularz sprawdzający, formularz dla 

Wydział Katechetyczny 
Kurii Diecezjalnej w Opolu 
ul. Książąt Opolskich 19; 45-005 Opole 
tel. +48 77 44 32 133  
www.wk.diecezja.opole.pl 
e-mail: katecheta@diecezja.opole.pl 
 

 



ucznia, informacje i regulamin konkursu, oświadczenie o przetwarzaniu danych 

osobowych. 

 

Prosimy Szkolną Komisję Konkursową o: 

- zachowanie wyznaczonego terminu etapu szkolnego – 19 listopada 2021 r.,  

- zapoznanie się z dołączonym regulaminem, 

- odesłanie protokołu - nawet, gdy żaden uczeń nie kwalifikuje się do etapu 

finałowego, 

- załączenie egzemplarzy odpowiedzi uczniów, którzy kwalifikują się do etapu 

finałowego oraz oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu finałowego. 

 

Serdecznie pozdrawiam i życzę Państwu i Uczniom powodzenia w 

konkursowych zmaganiach.  

 

 
 

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu 

 

 


