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REGULAMIN KONKURSU  

"AKTYWNA PARAFIA" 

POD PATRONATEM BPA ARTURA MIZIŃSKIEGO  

SEKRETARZA GENERALNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa warunki i zasady konkursu pod nazwą 

„Aktywna Parafia” („Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie pod numerem KRS: 0000082398, NIP: 5270025739 (dalej "Organizator" lub 

„KAI”). 

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 14 

września 2021 r. do 15 grudnia 2021 r. 

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm). 

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

 

§ 2 Etapy Konkursu 

1. Konkurs składa się z 4 (czterech) etapów: 

a) Etap I – ogłoszenie Konkursu w dniu 14 września 2021 r., 

b) Etap II – przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu do dnia 6 października 2021 r., 

c) Etap III – analiza i ocena zgłoszeń oraz ogłoszenie listy 10 parafii zakwalifikowanych do 

finału Konkursu do dnia 11 października 2021 r., 

d) Etap IV – finał Konkursu i ogłoszenie zwycięzcy 23 października 2021 r. 

2. Szczegółowe zasady poszczególnych etapów Konkursu określają § 3-5 poniżej. 

 

§ 3 Warunki udział u w Konkursie 

1. Udział w Konkursie mogą wziąć parafie działające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Do zgłoszenia parafii do Konkursu uprawniony jest proboszcz zgłaszanej parafii lub inna 

osoba, za pisemną zgodą proboszcza. 

3. W celu dokonania skutecznego zgłoszenia parafii do Konkursu należy spełnić łącznie poniższe 

warunki: 

a) wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie  ekai.pl/aktywnaparafia 
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b) uzyskać zgodę proboszcza parafii na udział w Konkursie – w przypadku zgłoszeń 

dokonywanych przez osobę inną niż proboszcz, 

c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i złożyć oświadczenia zawarte w 

formularzu zgłoszeniowym, 

d) wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi zgodami i 

oświadczeniami na adres e-mail aktywnaparafia@ekai.pl w terminie do dnia 6 

października 2021 r. 

4. Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać opis oraz dokumentację fotograficzną działania parafii 

w 2021 roku (przed ogłoszeniem Konkursu) pod względem poniższych kategorii: 

a) pomoc bliźniemu w potrzebie, np. parafia zorganizowała odwiedzanie samotnych, 

chorych, pomaganie strapionym, 

b) wspólnoty parafialne, np. w parafii działają 3 wspólnoty: żywy różaniec, AA i 

duszpasterstwo akademickie, 

c) uprawianie sportu, np. działa klub sportowy lub młodzież gra razem w piłkę, 

d) wspólne wyjazdy, np. wyjazd do Łagiewnik czy na Jasną Górę, 

e) pomoc psychologiczna, np. parafia informuje  gdzie można otrzymać pomoc 

psychologiczną,  

f) edukacja zdrowotna, np. informacje, artykuły w gazetce parafialnej, na stronie 

parafialnej,  

g) pomoc charytatywna, np. w parafii działa Caritas parafialna,  

h) zdrowy styl życia, np. organizacja wycieczek, propagowanie dobrej diety,  

i) profilaktyka zdrowotna, np. namawianie do badań profilaktycznych. 

5. Osoba zgłaszająca parafię do Konkursu udokumentuje, na żądanie Organizatora, udzielenie 

stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku osób, 

których dane osobowe lub wizerunek będą zamieszczone w treści zgłoszenia lub załączonych 

materiałach (w tym zdjęciach). 

6. Osoba zgłaszająca parafię do Konkursu oświadcza, że jest uprawniona do udzielenia licencji 

do tekstów i zdjęć przesłanych w zgłoszeniu, o której mowa poniżej, i udziela na rzecz KAI, w 

chwili przesłania zgłoszenia do Konkursu na adres wskazany w ust. 3d, nieodpłatnej, 

niewyłącznej oraz nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na wykorzystanie ich do 

promocji i relacji z Konkursu, w tym na stronach internetowych KAI i w mediach 

społecznościowych. 

7. Nieprawdziwość oświadczeń złożonych w formularzu zgłoszeniowym lub brak 

udokumentowania stosownych zgód na żądanie Organizatora stanowi podstawę wykluczenia 

parafii z udziału w Konkursie. 

 

§ 4 Jury Konkursu 

1. W skład jury Konkursu („Jury”) wchodzą: 

mailto:aktywnaparafia@ekai.pl
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Bp Marian Florczyk Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Sportowców, członek Rady ds. 

Społecznych i Rady ds. Młodzieży KEP 

Marcin Przeciszewski     Prezes KAI, 

Ks. Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia,  

Ks. Edward Pleń SDB Krajowy Duszpasterz Sportowców,  

Ks. Mirosław Mikulski Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego RP 

Maria Jakubiak  Lekarz Rodzinny, Pediatra 

2. Do zadań Jury należy m.in. analiza i ocena zgłoszeń w Konkursie, przyznanie punktów w 

ramach Etapu III, wybór parafii zakwalifikowanych do finału Konkursu, a także ogłoszenie 

wyników Konkursu i wręczenie nagrody.  

3. W ramach Etapu III Konkursu Jury przyznaje punkty wedle poniższej punktacji: 

• 0 punktów jeżeli nic się nie dzieje w danej kategorii 

• 1 punkt gdy coś się wydarzyło przynajmniej raz 

• 3 punkty gdy coś się zdarza systematycznie, cyklicznie 

• 5 punktów gdy jest bardzo duże zaangażowanie w kategorii 

4. Jury liczy punkty dla każdej zgłoszonej parafii i ogłasza 10 finalistów Konkursu. 

5. Ogłoszenie listy finalistów Konkursu nastąpi 11 października 2021 r. na stronie internetowej 

ekai.pl i w serwisie KAI.  

 

§ 5 Finał Konkursu 

1. Do udziału w finale Konkursu uprawnionych jest 10 parafii – finalistów, którzy zostali 

wyłonieni przez Jury w Etapie III Konkursu. 

2. Finał Konkursu odbędzie się w Warszawie i obejmuje: 

a) spotkanie (festyn) przedstawicieli 10 parafii, podczas którego można zaprezentować 

specjały kulinarne i np. stroje regionalne, 

b) konkurs sprawnościowy rozstrzygający, która parafia zostanie zwycięzcą. 

3. Konkurs sprawnościowych składa się z dyscyplin męskich, damskich i mieszanych: 

a) dyscypliny męskie: 

- rzut piłką lekarską,  

- bieg/sztafeta dziadek/syn/wnuk  

b)  dyscypliny damskie: 

- rzut piłką lekarską,   

- bieg/sztafeta babcia/córka/wnuczka  

c) dyscypliny mieszane:  

- bieg żony z mężem   
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- rzut do kosza (parafię reprezentuje 1 kobieta i 1 mężczyzna) 

4. Zgłoszenie drużyny parafialnej - 12 osób (imię, nazwisko, wiek, dyscyplina) oraz wskazanie 

kapitana drużyny parafialnej - należy dokonać do 20 października 2021 r. mailowo na adres:  

aktywnaparafia@ekai.pl. 

5. W każdej dyscyplinie punkty przyznaje Jury i obowiązuje punktacja od 1 do 10 punktów. 

6. W finale Konkursu parafię reprezentuje jedna osoba/drużyna w danej dyscyplinie. Dana 

osoba może startować tylko w jednej kategorii. 

7. Osoba reprezentująca parafię w finale Konkursu musi mieszkać na stałe na terenie parafii. 

8. Bezpośrednio po zakończeniu zawodów odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu 

i wręczenie nagrody przez Jury. 

 

§ 6 Nagroda 

1. Nagrodą dla Parafii w Konkursie są bony na sprzęt sportowy o wartości 3000 PLN oraz 

prezentacja zwycięskiej parafii na stronie internetowej ekai.pl. 

2. Nagroda, o której mowa w ust. 1, nie podlega wymianie na inną lub jakikolwiek ekwiwalent. 

 

§ 7 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją Konkursu 

określa klauzula informacyjna dostępna pod adresem: ekai.pl. 

3. Osoba zgłaszająca parafię do Konkursu jest obowiązana do zapoznania z treścią Klauzuli 

Informacyjnej osób, których dane osobowe lub wizerunek będą zamieszczone w treści 

zgłoszenia lub załączonych materiałach. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej KAI oraz w siedzibie Organizatora. 

2. Organizator zastrzega możliwość zmiany składu osobowego Jury, z zastrzeżeniem braku 

wpływu takiej zmiany na prawa nabyte przez uczestników Konkursu. 

3. Zgłoszenie parafii do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
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