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§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Koła Łowieckiego nr 3 LIS w Opolu. 
2. Informacja o konkursie oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie 

internetowej koła oraz podane są w komunikacie zarządu koła. 
3. Nadrzędnym celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania pięknem przyrody i 

łowiectwem poprzez ukazanie w fotografii naszych obwodów, a także kształtowanie 
pozytywnego wizerunku myśliwych i łowiectwa. 

 
§ 2 Uczestnictwo w Konkursie 

1. Konkurs ma charakter zamknięty i skierowany jest do członków Koła Łowieckiego nr 
3 LIS w Opolu oraz członków rodzin (współmałżonek oraz dzieci członków koła nr 3 
LIS w Opolu). 

2. W przypadku, gdy w konkursie biorą udział osoby niepełnoletnie, należy dołączyć 
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie z danymi 
osoby nieletniej.  

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres poczty elektronicznej 
Krzywicki@scutti.pl w terminie do 30 września 2017 r. fotografii wykonanej na 
terenie obwodów nr 44 i 115 z krótkim opisem: miejsce, data wykonania zdjęcia, 
autor z danymi kontaktowymi.  

4. W edycji 2017 dopuszcza się nadsyłanie zdjęć wykonanych do 30 września 2017 r. 
 

§ 3 Zasady Konkursu 
1. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe: 

1. młodzież (do lat 15); 
2. dorośli (pow. 15 lat). 

2. Do konkursu należy zgłaszać fotografie w jednej z poniższych kategorii: 
 

Kategoria I:  ZWIERZĘTA W NASZYM OBIEKTYWIE Kategoria pomieści całość 
fauny, od mrówki po łosia, pod warunkiem, że uda się go sfotografować w naszych 
obwodach. 
 
Kategoria II: PRZYRODA NASZYCH OBWODÓW ŁOWIECKICH Kategoria pomieści 
całość przyrody ożywionej i nieożywionej, od szerokiego pejzażu, poprzez okazy 
flory i grzyby, na głazach i martwych drzewach kończąc, oczywiście sfotografowane 
w naszych obwodach. 
 
Kategoria III: MYŚLIWY I POLOWANIE – PRZED, PO I W TRAKCIE Kategoria 
pomieści wszystko co związane nie tylko z myśliwym na polowaniu, ale również z 
jego towarzyszami łowów: psem, naganką, pomocnikiem. Również to co łowy 
poprzedza (chociażby praca w łowisku) i to co łowy wieńczy (chociażby wspólny 
posiłek). Ograniczamy się oczywiście do polowania w naszych obwodach. 
 

3. Ilość zdjęć do nadesłania jest ograniczona do trzech w każdej z kategorii. 
4. Autor może nadesłać zdjęcia w każdej z kategorii (3 kategorie po 3 zdjęcia, w sumie 

maksymalnie 9 zdjęć). 
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5. Termin nadsyłania prac mija 30 września 2017 r. Prace dostarczone po tym terminie 
nie będą brały udziału w Konkursie, jak też nie podlegają zwrotowi. 

6. Pracę należy przygotować w wersji elektronicznej i formacie JPG max 6MB 
 

§ 4 Wyniki Konkursu 
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca października 2016 r.  
2. Oceny prac zgłoszonych do konkursu dokona Jury powołane przez Zarząd Koła 

złożone z osób nie będących członkami naszego koła. 
3. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystego polowania Hubertowskiego. 

Wyniki oraz prace zostaną opublikowane na stronie naszego koła. 
 

§ 5 Nagroda 
1. Jury przydzieli: 

1. w kategorii: młodzież (do lat 15) nagrodę główną, bez względu na kategorię w 
której zgłoszono prace (cyfrowy aparat fotograficzny);  

2. w kategorii: dorośli (pow. 15 lat) nagrodę główną oraz 3 wyróżnienia (po jednym 
w każdej z kategorii).  

 
§ 6 Ochrona danych osobowych 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych i 
wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora, dla potrzeb Konkursu, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póz. Zm.). 

2. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz 
do ich poprawiania. 

 
§ 7 Prawa autorskie i deklaracje 

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest autorem pracy konkursowej i przysługuje mu 
pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, 
poz. 631 ze zm.).  

2. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zobowiązuje się do naprawienia szkody, jaką może 
ponieść Organizator Konkursu z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich 
związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im 
prawami do pracy. 

3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyraża 
zgodę na wykorzystanie nadesłanych zdjęć w działalności statutowej koła w tym 
publikacji w celu promocji. 


