
Regulamin publikacji na portalu Centrum Edukacji Katechetycznej, zwany dalej 

„Regulaminem”: 

 

1. Katecheci mają możliwość umieszczenia bezpłatnej publikacji na portalu Centrum Edukacji 

Katechetycznej www.katechizmy.com.pl  

 

2. Redakcja przyjmuje materiały wyłącznie w postaci pliku elektronicznego do publikacji w 

następujących formach: 

 scenariusz lekcji, 

 test sprawdzający wiadomości ucznia: 

o wyboru (pytania zamknięte) wraz z kluczem odpowiedzi,  

o typu "połącz w pary",   

o pytania do odpowiedzi "tak" i "nie" 

o tekst z luką, 

o inne 

 krzyżówka (hasła pionowe i poziome) lub logogryf (hasła tylko poziome), 

 wykreślanki, 

 wiadomości podstawowe z zakresu religii dla ucznia na określonym poziomie nauczania, 

 artykuły o tematyce religijnej, 

 propozycje konkursów, 

 inne. 

 

3. Do materiałów dołączyć trzeba również następujące informacje:  

 dla kogo artykuł jest przeznaczony (przedmiot, klasa, rodzaj szkoły),  

 dokładną bibliografię, 

 rysunki i zdjęcia wykorzystywane w materiałach zgłaszanych do publikacji muszą być 

przygotowane przez autora artykułu, być dostępne na wolnych licencjach lub zostać 

opatrzone zgodą wydawcy lub autora. Konieczne jest również podanie źródła każdego 

wykorzystanego pliku graficznego 

 wiadomości o autorze (imię i nazwisko, szkoła, diecezja) 

 

4. Materiały należy wysłać na adres cek@katechizmy.com.pl 

 

5. Redakcja serwisu www.katechizmy.com.pl: 

 zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian edycyjnych w przysłanych materiałach (bez 

ingerowania w zawartość merytoryczną) 

 nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych materiałów 

 nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez osoby przesyłające 

materiały do publikacji 

 po przeanalizowaniu materiałów, udzieli autorowi odpowiedzi pocztą elektroniczną, z 

informacją o przyjęciu materiału do publikacji, jego odrzuceniu, bądź konieczności 

dokonania w nim poprawek 

 zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów w terminie dogodnym dla siebie. 

 

6. Warunkiem publikacji materiałów jest przesłanie przez autora na adres: Wydawnictwo 

Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 4, 27-650 Sandomierz 

oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

7. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Redakcja Centrum Edukacji 

Katechetycznej zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują 

od dnia wskazanego przez Redakcję. 


