Propozície
Bibliq – Liga objaviteľov Slova
Školský rok 2021/22

Téma ročníka: Skutky apoštolov
Autorský tím obsahovej časti: Monika Golianová FMA (ed.) a kolektív autorov
Marta Baňasová FMA, Peter Biela SDB, Peter Boško SDB, Ján Butkovský SDB, Matej Fabian SDB,
Monika Golianová FMA, Daniel Holúbek SDB, Mária Králiková, Vladimír Peregrim SDB, Jozef Peržeľ
SDB, Vladimír Plášek SDB, Miroslav Podstavek SDB, Katarína Rendošová, Veronika Škubová
Redakčná úprava textov: Zuzana Schaleková
Odborný garant: Vladimír Peregrim SDB

Účastníci:
●
●
●

Súťažný tím pozostáva z 3-5 členov, tzv. objaviteľov.
Objavitelia musia byť v školskom roku 2021/22 žiakmi alebo študentmi 8. ročníka základných
škôl až 2. ročníka stredných škôl (príp. s udelenou výnimkou podľa organizačného poriadku).
Obsah programu je cielený na mladých, ktorí už prišli do kontaktu s Božím slovom a sú
súčasťou nejakého veriaceho spoločenstva (saleziánske stredisko, stretko, farnosť,
pastoračné centrum...).

Personálne zloženie organizačných tímov:
●

●
●

Tím ligy (organizačný): Matej Fabian SDB (vedúci tímu), Monika Golianová FMA, Vlado Plášek
SDB, Vladimír Peregrim SDB, Ján Holubčík SDB, Marta Baňasová FMA, Ján Mihálik, Miroslav
Podstavek SDB, Mária Králiková, Zuzana Schaleková
Odborný tím (hodnotiaci): Marta Baňasová FMA, Matej Fabian SDB, Vladimír Peregrim SDB,
Pavol Kalata SDB, Katarína Rendošová
Gamemaster: Matej Fabian SDB

Termíny:
●
●
●
●
●

Ukončenie registrácie: 9.2.2022
Začiatok prípravnej časti: online stretnutie cez ZOOM 13.2.2022
Termíny osobných stretnutí (duchovná obnova a pod.): vzhľadom na situáciu pandémie
nepredpokladáme osobné stretnutia
Ukončenie prípravnej časti: 22.5.2022 o 17:00 – OPRAVA! (pôvodne uvedené 19:00)
Semifinále: 28.5.2022
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●
●

Finále – Veľká biblická víkendovka: 17.-19.6.2022
Dostupnosť online platformy pre používateľov: do 30.6.2022

Organizátori si vyhradzujú právo zmeniť formu Finále podľa aktuálnych podmienok daných situáciou
pandémie COVID-19.
Spôsob registrácie/prihlasovania:
Registrovať súťažný tím môže len dospelá osoba (tzv. sprievodca), ktorá pozná členov súťažného tímu
a zaručuje, že spĺňajú stanovené podmienky pre účasť v lige. Môže to byť animátor stretka,
katechéta, vedúci oratória, farár a pod. Sprievodca v čase prihlasovania musí disponovať súhlasom
prihlasovaného účastníka s prihlásením do ligy.
Registrácia prebieha odoslaním prihlasovacieho formulára podľa inštrukcie na stránke
https://bibliq.online. Súťažný tím sa pokladá za prihlásený do Ligy, ak spĺňa podmienky stanovené pre
súťažný tím (najmä počet členov a ich školské ročníky) a jeho členovia majú vytvorené účty na online
platforme do 13.2.2022.
Hodnotenie:
●
●

●

●

●

●

Minimálny potrebný počet bodov súťažného tímu pre postup do semifinále je 300 EXP z
celkového možného počtu cca 1500 EXP, ktoré je možné získať v Prípravnej časti.
Do finále postupujú priamo z prípravnej časti 3 súťažné tímy, ktoré sa umiestnili na prvých
troch miestach. Vyhodnotenie konečného poradia pre postup do finále z prípravnej časti sa
určí na základe celkového počtu získaných bodov (EXP) v prípravnej časti. V prípade rovnosti
bodov, ak je potrebné rozhodnúť o poradí, rozhoduje vyšší počet bodov získaných tímom za
splnenie questov (vrátane bonusových bodov za kvalitné vypracovanie questu).
Súťažné tímy, ktoré nepostúpili do finále priamo z prípravnej časti a zároveň splnili
podmienky pre postup do finálovej časti, sa môžu zúčastniť semifinále. Semifinále pozostáva
z vedomostného kvízu a úloh, ktoré sa bodujú a na základe počtu získaných bodov sa určí
poradie tímov v semifinále. V prípade rovnosti bodov, ak je potrebné rozhodnúť o poradí,
rozhoduje najprv počet získaných bodov EXP v prípravnej časti, následne vyšší počet bodov
získaných tímom za splnenie questov v prípravnej časti (vrátane bonusových bodov za
kvalitné vypracovanie questu).
Počet tímov postupujúcich zo semifinále do finále je daný maximálnym možným počtom
účastníkov Veľkej biblickej víkendovky (t.j. postúpia tímy podľa poradia od prvého, pokiaľ sa
nenaplní kapacita víkendovky).
V prípade, že súťažný tím alebo niektorí členovia tímov postupujúcich do finále odrieknu
svoju účasť, organizátor si vyhradzuje právo pozvať náhradný tím, ktorý je nasledujúci v
poradí podľa konečného poradia semifinále.
Spôsob hodnotenia finále zverejní Odborná komisia pred konaním finálového kola.

Účastnícky príspevok:
●

V ročníku 2021/22 je vďaka podpore našich darcov určený len symbolický účastnícky
príspevok 15,- eur na tím. Uhradí sa pri registrácii tímu bankovou kartou alebo prevodom na
účet podľa inštrukcie, ktorú pošleme sprievodcovi.
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●

Účastníci finále – Veľkej biblickej víkendovky si hradia náklady spojené s dopravou
a odporúčaný dobrovoľný príspevok na ubytovanie a stravu, o ktorom bude informovať
organizačný tím najneskôr počas semifinále. Odporúčame spoločenstvám (strediskám,
farnostiam, centrám), ktorých sú účastníci členmi, aby podporili ich účasť na finále.

Organizátor si vyhradzuje právo v opodstatnených prípadoch upravovať podmienky a pravidlá počas
priebehu ligy, zmeniť termíny, zrušiť niektorú časť alebo aj celú ligu.

V Bratislave dňa 1. 1. 2022
s doplnkom v Bratislave dňa 29.1.2022

Matej Fabian SDB
vedúci tímu ligy
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