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Kuratorium Oświaty w Katowicach 
 

 
REGULAMIN KONKURSU NA NAJBARDZIEJ 

PROFESJONALNĄ PORADNIĘ ŻYCIA 
RODZINNEGO W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ 

 
 

§ 1 
Organizator 

 
1. Organizatorem Konkursu jest Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji 

Katowickiej 
 

§ 2 
Uczestnicy 

 
1. Konkurs jest adresowany do księży i doradców życia rodzinnego Archidiecezji 

Katowickiej. 
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 
§ 3 

Cele i założenia konkursu 
 

1. Promocja wartości małżeństwa i rodziny w Roku Rodziny Amoris Laetita.  
2. Propagowanie właściwych wzorców zachowań, kultury, relacji społecznych i rodzinnych. 
3. Promocja wartości życia rodzinnego poprzez podniesienie profesjonalizmu przekazu 

werbalnego i niewerbalnego o małżeństwie i rodzinie.  
4. Podnoszenie standardów oraz profesjonalizacja pracy duszpasterskiej.  

 
 

§ 4 
Zasady przeprowadzenia konkursu i terminarz 

 
1. Przedmiotem konkursu są estetyczne, profesjonalnie wyposażone poradnie życia 

rodzinnego. 
2. Poradnia życia rodzinnego powinna być odrębnym pomieszczeniem, przeznaczonym 

jedynie do tego celu.  
3. Do konkursu przystępują doradcy życia rodzinnego wraz z Proboszczem miejsca na 

posługujący terenie Archidiecezji Katowickiej.  
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4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie zdjęcia (maksymalnie 2) poradni 
życia rodzinnego, w której posługuje doradca, wraz z danymi: dekanat, parafia, imię i 
nazwisko proboszcza, imię i nazwisko doradcy/doradców.  

5. Przesłanie niniejszych danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na publikację 
zdjęcia poradni wraz z danymi osobowymi.  

6. Zdjęcia pomieszczeń oraz wyżej wymienione dane można przesłać od 1 kwietnia 2021 r. 
do 30 kwietnia 2022 r. (13 miesięcy). 

7. Wszystkie przesłane fotografie (maksymalnie 2 z każdej parafii) będą zamieszczane na 
stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Rodzin:  
https://rodzina.archidiecezjakatowicka.pl/polecamy/212-konkurs-na-najladniejsza-
poradnie  

8. W dniach od 1 do 31 maja 2022 r. do strony zostanie dołączony formularz, za pomocą 
którego będzie można głosować na wybraną poradnię życia rodzinnego.  

9. Rozstrzygnięcie konkursu dokona się drogą publicznego głosowania. Każdy może oddać 
tylko jeden głos. Warunkiem głosowania jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu 
mailowego osoby głosującej oraz wskazanie jednej wybranej poradni. Wskazanie większej 
liczby poradni lub wielokrotne głosowanie będzie uznane za głos nieważny.   

10. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 1 czerwca 2022 r. Wręczenie nagrody odbędzie się 
do 30 dni, po dacie rozstrzygnięcia konkursu.  

 

§ 5 
Nagrody 

 

1. Nagrody zostaną przyznane Laureatom trzech pierwszych miejsc wyłonionych w wyniku 
głosowania.  

2. Główną nagrodą (za zdobycie pierwszego miejsca) dla doradcy (doradców) oraz 
proboszcza miejsca jest wyjazd na pielgrzymkę orgaznizowaną przez Wydział 
Duszpasterstwa Rodzin.  

3. Laureatom drugiego i trzeciego miejsca zostaną przyznane nagrody rzeczowe.  
4. Nagrody nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

 
 
 

§ 6 
Kontakt z organizatorami 

 

1. Telefonicznie: 519 546 196 
2. E-mail: d_rodzin@katowicka.pl  
 

§ 7 
Uwagi końcowe 

 
1. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Od decyzji 

Organizatora nie przysługuje odwołanie. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 
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3. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację warunków Regulaminu. 
 

§ 8 
 

 
1. Organizator Konkursu uprawniony jest do korzystania z pracy (zdjęcia) w sposób zgodny z 

jego charakterem i przeznaczeniem oraz przyjętymi zwyczajami, w tym w szczególności ma 
prawo do publikacji jej na stronie internetowej. 

2. Przeniesienie na Organizatora Konkursu autorskich praw oraz prawa zezwalania na 
wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z zależnego prawa autorskiego do pracy nie jest 
ograniczone ani czasowo ani terytorialnie, tzn. odnosi się do terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jak i do terytoriów innych państw. 

 
 

§ 9 
 
1. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za 

skutki naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich. 
2. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia powołując się na naruszenie jej praw do pracy 

zgłoszonego do Konkursu przez uczestnika wystąpi przeciwko Organizatorowi Konkursu z 
roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw do tej pracy wówczas uczestnik, który pracę zgłosił 
do Konkursu zwolni Organizatora ze skutkami określonymi w art. 392 kodeksu cywilnego 
od tych roszczeń oraz zwróci Organizatorowi wszystkie koszty, jakie poniósł on w związku 
z takimi roszczeniami, w tym w szczególności równowartość wypłaconych odszkodowań, 
grzywien, kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego itp. Zwrot wyżej 
wskazanych należności nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania przez 
uczestnika wezwania do zapłaty. 

3. Przystąpienie przez uczestnika do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego 
oświadczenia, iż zobowiązuje się do niezgłaszania wobec Organizatora oraz osób, którym 
Organizator udostępnił pracę uczestnika, jakichkolwiek roszczeń związanych z 
wykorzystaniem lub niewykorzystaniem pracy uczestnika, w szczególności roszczeń 
dotyczących naruszenia autorskich praw majątkowych oraz osobistych uczestnika. 

 


