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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PRZYRODA OJCZYSTA 2019 

 

1. Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach oraz 

Komisja Tradycji i Kultury Łowieckiej. 

2. Tematyka: 

• Przyroda ojczysta 

3. Cele konkursu: 

Celem konkursu jest promowanie polskiej przyrody oraz komunikowanie pozytywnych wartości 

związanych z łowiectwem. 

4. Uczestnicy konkursu: 

a. Konkurs adresowany jest do miłośników przyrody i łowiectwa oraz wszystkich, którym fotografia 

przyrodnicza sprawia ogromną przyjemność i jest pomysłem na realizowanie własnych pasji. 

b. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych: 

• uczniowie szkół podstawowych (gimnazjalnych); 

• uczniowie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych); 

• osoby dorosłe. 

c. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w jego organizację. 

5. Warunki uczestnictwa: 

a. Fotografie muszą nawiązywać do tematyki konkursu. 

b. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

c. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 10 fotografii. 

d. Fotografie muszą być wykonane samodzielnie. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży oraz 

obróbki graficznej mającej wpływ na zmianę charakteru zdjęcia. 

Dopuszczalna jest standardowa obróbka (poprawa kolorystyki, kontrastu, kadrowanie). 

e. Technika fotografii jest dowolna. 

f. Fotografie należy nadsyłać w formie cyfrowej, w formacie .jpg, a wielkość jednego pliku 

powinna mieć rozmiar min. 1 MB 

g. Każdy plik musi posiadać podpis zawierający nazwisko i imię autora oraz tytuł zdjęcia. 

h. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia stanowiącej załącznik do regulaminu. 
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6. Nadsyłanie prac: 

a. Prace należy nadsyłać na adres: foto@orl.katowice.pl w nieprzekraczalnym terminie  

do 15 grudnia 2019 roku. 

7. Prawa autorskie i ochrona danych osobowych: 

a. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. 

Szczegóły w karcie zgłoszenia. 

b. Osoba nadsyłająca prace do konkursu oświadcza, że: 

• przysługują jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz, 

że nie są one obciążone prawami osób trzecich; 

• wszystkie osoby widniejąc na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną 

ekspozycję. 

c. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii oraz 

opublikowanie imienia i nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych 

z konkursem, w wydawnictwach i na stronach internetowych oraz na wykorzystywanie fotografii 

w celach promocyjnych i marketingowych związanych z organizacją konkursu. 

8. Ocena prac konkursowych: 

a. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatora. 

b. Prace oceniane będą oddzielnie w każdej kategorii wiekowej. 

c. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną następujące nagrody: 

• I miejsce 500,00 PLN 

• II miejsce 300,00 PLN 

• III miejsce 200,00 PLN 

d. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i przyznania wyróżnień. 

e. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w tym podania nieprawdziwych danych, Jury ma 

prawo niedopuszczenia prac do oceny konkursowej. 

f. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega zażaleniom. 

g. Organizator przewiduje możliwość przyznawania nagród pozaregulaminowych. 
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9. Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród: 

a. Prace nagrodzone i wyróżnione przez Jury prezentowane będą na wystawie. 

b. Informacja o miejscu i terminie wystawy ukaże się na stronie orl.katowice.pl 

c. Osoby nagrodzone zostaną do 20 stycznia 2020 r. poinformowane o terminie i miejscu 

uroczystego wręczania nagród. 

d. Nagrody nie odebrane w terminie miesiąca od daty ich uroczystego wręczania przechodzą na 

rzecz organizatora. 

e. Wszystkie informacje dotyczące wystawy i ceremonii wręczenia nagród dostępne będą na 

stronie orl.katowice.pl 

10. Inne: 

a. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązywać będą przepisy prawa 

polskiego. 

b. Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie orl.katowice.pl 

 

 

 

 

Przewodniczący KTiKŁ 

(-) Tomasz Kędziora 

Łowczy Okręgowy 

(-) Mariusz Miśka 

 


