
 

 
Szczegółowy regulamin teleturnieju “1 z 10 ministrantów”. 

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w teleturnieju: 

Uczestnictwo w nim  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu w całości. 

  

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem teleturnieju jest wspólnota Ministrantów parafii Trójcy 
Przenajświętszej w Chełmie Śląskim, dalej zwana Organizatorem. 

2. Uczestnik - jest to osoba, która spełnia określone poniżej warunki, a także bierze 
udział w teleturnieju, zwany w dalszej części regulaminu Uczestnikiem. 

3. Teleturniej, zwany dalej konkursem - jest to zabawa mająca zachęcić ministrantów 
do pogłębienia wiedzy nt. roku liturgicznego. 

 
§2 Warunki uczestnictwa 

 
W konkursie mogą brać osoby, które:  

a) należą do wspólnoty Ministrantów parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie 
Śląskim i są tam aktywnymi ministrantami.  

b) posiadają w momencie rozpoczęcia akcji maksymalnie 15 lat rocznikowo (8 klasa) 
c) w dniu konkursu umożliwią prawidłowy przebieg poprzez udostępnienie obrazu 

uczestnika za pomocą kamery bądź telefonu komórkowego. 



§3 Zasady oraz przebieg gry 
 

1. Konkurs składa się z trzech etapów: 
 

ETAP I 

W etapie I biorą udział wszyscy uczestnicy, którzy zgłoszą swoją chęć uczestnictwa 
poprzez pojawienie się o danej godzinie w wyznaczonym dniu - tj. 13.03, godzina 10:00 

na meecie dostępnym pod linkiem: https://meet.google.com/qgh-skvc-xeg 

Każdy uczestnik rozpoczyna grę z trzema „szansami”. Szansę traci się, nie 
odpowiadając na pytanie poprawnie w ciągu dziesięciu sekund tudzież podając 

odpowiedź błędną. Zawsze pod uwagę bierze się pierwszą wypowiedzianą w całości 
odpowiedź. 

Prowadzący zadaje graczom pytania zgodnie z kolejnością alfabetyczną uczestników, 
począwszy od gracza pierwszego, aż do gracza ostatniego. Są dwie kolejki pytań. 

Poprawna odpowiedź ocala przed utratą szansy (tym sposobem już jedna poprawna 
odpowiedź zapewnia udział w drugim etapie). Jeśli zawodnik odpowie na pytanie 

błędnie lub nie odpowie wcale, to traci jedną szansę; jeśli nie odpowie poprawnie na 
żadne z dwóch pytań – kończy grę. 

 
Zawodnicy, którzy udzielili w pierwszym etapie przynajmniej jednej poprawnej 

odpowiedzi kontynuują grę z taką liczbą szans, jaką udało im się zachować (trzema, 
jeśli obie ich odpowiedzi były poprawne, bądź dwiema, jeśli odpowiedzieli poprawnie 

jeden raz). 

ETAP II 

Pierwsze pytanie tej rundy prowadzący kieruje do zawodnika z numerem 1 (uczestnik, 
który znajduje się na pierwszej pozycji listy uczestników ułożonej alfabetycznie). Jeśli 

uczestnik odpowie poprawnie, to zyskuje prawo do wyznaczania; jeśli nie, to traci 
szansę, a prowadzący pyta kolejnych graczy tak długo, aż ktoś odpowie poprawnie i 

zdobędzie prawo wyznaczania. 
 

Kolejne pytania zadawane są uczestnikom wskazanym przez osobę, która jako ostatnia 
udzieliła poprawnej odpowiedzi. Jeżeli wyznaczony zawodnik nie odpowie na swoje 

pytanie poprawnie, to dotychczasowy wyznaczający wskazuje dalej, a jeśli udzieli 
właściwej odpowiedzi, to przejmuje prawo do wyznaczania. Gra toczy się tym 

sposobem tak długo, aż w grze pozostanie pięciu zawodników. Piątka ta przechodzi do 
finału teleturnieju. 

 
 

https://meet.google.com/qgh-skvc-xeg


ETAP III 

W tym etapie może paść co najwyżej 60 pytań, a ważną rolę odgrywają punkty. Każdy 
finalista dostaje trzy nowe szanse i tyle punktów, ile szans zachował po drugim etapie. 

Jeśli w poprzednim etapie uczestnik zachował trzy szanse otrzymuje 3 punkty, jeśli 
dwie szanse 2 punkty, jeśli jedną 1 punkt. 

Pierwsze pytania prowadzący kieruje do wszystkich uczestników. Zawodnicy zgłaszają 
się do nich, podnosząc rękę widoczną na kamerze (odpowiada tylko ten, kto zgłosi się 

najszybciej). Za dobrą odpowiedź finalista dostaje 10 punktów, a za błędną traci 
szansę. Jeśli nikt się nie zgłosi do odpowiedzi, to nikt nie traci szansy. Gracz, który jako 

pierwszy udzieli trzech prawidłowych odpowiedzi (i tym samym zdobędzie 30 

punktów) otrzymuje prawo do wyznaczania kolejnego pytanego, podobnie jak w 
drugim etapie. 

Gracz wyznaczony do odpowiedzi może zyskać dziesięć punktów lub stracić jedną 
szansę. Jeśli uczestnik wskaże do pytania samego siebie i odpowie poprawnie, to 
otrzyma podwójną liczbę punktów, czyli 20. Jeśli po wzięciu pytania „na siebie” 

zawodnik odpowie źle (bądź wcale), to gracze znowu zgłaszają się do odpowiedzi 
sposobem „kto pierwszy, ten lepszy”, a prawo wyznaczania otrzymują już po jednej 

poprawnej odpowiedzi. Gdy w grze pozostanie jeden zawodnik (ostatni, który zachowa 
szanse), zasada podwajania punktów przestaje obowiązywać. 

Gra kończy się: 
 

- gdy prowadzący zada wszystkie sześćdziesiąt pytań – wtedy zawodnikom za każdą 

zachowaną szansę dolicza się po dziesięć punktów, a zwycięzcą zostaje gracz z ich 
największą liczbą; 

- gdy ostatni gracz straci ostatnią szansę; 

2. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiadają: ksiądz Opiekun oraz wyznaczeni 
przez niego Animatorzy. 

Oni też mają decydujące słowo w sytuacjach spornych. 

 

§4 Dodatkowe informacje 

 
1. W dniu konkursu uczestnik ma obowiązek przetestować łącze internetowe oraz 

działanie kamery i mikrofonu. W tym celu od godziny 9:30 zostanie uruchomiony meet, 
o którym wspomniano w punkcie §3.1. Podczas testowania urządzenia nie wolno 

przeszkadzać innym uczestnikom oraz zadawać pytania w kwestii pytań, które mają 



paść podczas teleturnieju. 
 

2. Pytania konkursu zostały oparte na podstawie przygotowanego przez organizatora 
spisu materiałów znajdującego się pod linkiem. 

https://ministranci-chelmslaski.pl/teleturniej-1-z-10-ministrantow-info/ 
Uczestnik ma możliwość skorzystania z materiałów celem przygotowania się do 

konkursu. 
 

§5 Nagrody 
 

1. Każdy uczestnik teleturnieju otrzyma ilość punktów do punktacji elektronicznej 
TARSYCJUSZ - odpowiadającą zdobytemu wynikowi.  

Ilość przyznanych punktów zależeć będzie od organizatora i zostanie ustalona po 
przeprowadzeniu konkursu. 

 

§6 Postanowienia końcowe 

1. Odpowiedzi na wszelkie pytania dot. konkursu można uzyskać kontaktując się z 

Organizatorem pod adresem email: ministrancichelm@gmail.com 

2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad jak 
również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 

teleturnieju. 
 

 

 
 

https://ministranci-chelmslaski.pl/teleturniej-1-z-10-ministrantow-info/

