
Recomandări pentru desfășurarea Olimpiadei Biblice JBQ - ABQ Master Seal 2021. 

În continuare veți găsi recomandări și informații privind desfășurarea concursului Olimpiada Biblică JBQ-

ABQ și Master SEAL și JBQ Excelență în anul 2021. Ținând cont de noul context cauzat de pandemie, Kidz 

România are câteva recomandări și informații pe care vrea să vi le aducă la cunoștință.  

Recomandări: 

1. Recomandăm respectarea tutoror normelor de biosecuritate: purtarea măștii, igienizarea 

mâinilor cu dezinfectante aprobate, distanțarea fizică. 

2. Recomandăm ca, dacă concursul se va desfășura între biserici din localități diferite și sunteți 

nevoiți să călătoriți cu copiii în afara localității dvs., să obțineți permisiunea în scris a părinților 

pentru călătoria copiilor și participarea la concurs. 

3. Recomandăm desfășurarea etapelor de concurs în aer liber dacă vremea o permite, dacă nu, se 

recomandă organizarea concursului în săli spațioase și folosirea unor mese mari care permit 

distanțarea fizică a copiilor. 

4. Recomandăm folosirea măștii pe toată perioada desfășurării concursului. 

5. Recomandăm ca fiecare încăpere să fie dotată cu gel dezinfectant, paletele să fie dezinfectate 

după fiecare rundă și sălile să fie bine aerisite între runde.  

Informații: 

1. Datorită contextului și restricțiilor impuse de lege, echipa Kidz România nu se va deplasa fizic în 

locațiile desfășurării concursului, dar va susține și lucra alături de biserica locală care va găzdui 

etapele acestuia. 

2. Kidz România vine în sprijinul bisericilor care nu vor putea să tipărească materialele (întrebările 

pentru fiecare rundă, foile pentru păstrarea scorului, foile de marcaj, instrucțiuni pentru etape 

etc.) necesare pentru concurs, trimițându-le prin poștă, alături de insigne și diplome. 

3. Etapele vor fi organizate de fiecare zonă (Sector, Județ) în parte, cu proprii examinatori, 

marcatori etc., rezultatele etapelor fiind trimise către biroul Kidz România prin email la adresa 

olimpiadabiblica.jbqabq@gmail.com. 

4. În cazul în care se vor impune alte restricții care nu permit ca întâlnirile pentru concurs să se 

desfășoare fizic, vom continua concursul pentru Master Seal și JBQ Excelență în online prin 

ZOOM. Vă vom comunica detalii la momentul potrivit.  

5. Înscrierile la concurs se vor face în luna martie. Etapa I se va desfășura la sfârșitul lunii aprilie, 

Etapa II la sfârșitul lunii mai, Etapa III în luna iunie, iar Faza finală sfârșitul lunii iulie.  

 

Echipa Kidz România. 
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