
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Pies myśliwski w obiektywie” 

 

 

§1 

Organizatorzy konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Pile z siedzibą 

w Pile przy ulicy Kaliny 12. 

2. Współorganizatorem jest Komisja Kynologiczna przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Pile. 

 

§2 

Cele konkursu 

 

1. Celem konkursu jest promowanie psów myśliwskich oraz uwrażliwienie ludzi na ich 

piękno. 

 

§3 

Uczestnicy konkursu 

 

1. Konkurs adresowany jest do amatorów fotografii z Okręgu Pilskiego (dotyczy powiatu: 

chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wałeckiego, wągrowieckiego, 

złotowskiego) oraz członków PZŁ z Zarządu Okręgowego w Pile oraz ich rodziny. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby zamieszkujące następujące powiaty: chodzieski, 

czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wałecki, wągrowiecki, złotowski oraz członków PZŁ ZO 

w Pile i ich rodzin. 

3. Prace będą ocenione w czterech kategoriach tj.: 

• pies myśliwski wraz z myśliwym / stażystą w życiu codziennym - z zachowaniem 

akcentu myśliwskiego, 

• pies i jego pasja łowiecka (pies w łowisku) - z zachowaniem akcentu myśliwskiego, 

• pies myśliwski i dziecko - z zachowaniem akcentu myśliwskiego, 

• polskie rasy psów myśliwskich (dotyczy tylko i wyłącznie następujących ras psów: 

gończego polskiego, ogara polskiego, charta polskiego, polskiego spaniela 

myśliwskiego) - z zachowaniem akcentu myśliwskiego. 

 

§4 

Zasady ogólne konkursu 

 

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami 

o minimalnej rozdzielczości: 2880 x 2160 pikseli lub wyższej i formatu JPG. 

2. Zgłoszenia w formie elektronicznej należy wysyłać na skrzynkę mail-ową Zarządu 

Okręgowego w Pile: zo.pila@pzlow.pl 

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących psa 

myśliwskiego zgodnie z tematami konkursowymi. 



4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 1 fotografią do każdej z kategorii. 

5. Każde zgłoszenie fotografii wysyłamy oddzielnymi mail-ami. 

6. Gdy uczestnik nie jest osobą pełnoletnią. W takim przypadku rodzice lub opiekunowie 

prawni dziecka zgadzają się na piśmie na opublikowanie imienia, nazwiska, adresu oraz 

zwycięskich prac na stronie internetowej ZO w Pile, w siedzibie PZŁ ZO w Pile, w mediach 

oraz innych miejscach przez PZŁ ZO w Pile (oświadczenie poniżej załącznik nr 1). 

7. Wysyłając zgłoszenie należy wysłać informacje o zrzeczeniu się praw autorskich na rzecz PZŁ 

ZO w Pile. 

8. Organizator będzie mógł dysponować prawami do zgłoszonych prac i będzie mógł 

je wykorzystać do promocji psów myśliwskich. 

 

§4 

Zasady szczegółowe konkursu 

 

1. Technika wykonanie fotografii: cyfrowa. 

2. Format fotografii: minimalnej rozdzielczości: 2880 x 2160 pikseli lub wyższej i formatu JPG.. 

3. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach. 

4. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając 

fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się 

na fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatna publikacje tego wizerunku. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, 

niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 

6. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 

 

§ 6 

Termin i miejsce składania prac 

 

1. Prace należy przesyłać od dnia 1.09.2020 r. do 10.10.2020 r. 

2. Prace przesyłane w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mailowy: 

zo.pila@pzlow.pl w tytule podając kategorię konkursu oraz: – praca konkursowa. 

3. W przypadku braku tematu w tytule, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności 

za nie otwarcie wiadomości. 

4. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym. 

 

§7 

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu 

 

1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. 

2. Decyzje jury są ostateczne. 

3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 24.10.2020 r. 

 

 

 

 



§8 

Prawa autorskie 

 

1. Uczestnik Konkursu przez akceptacje Regulaminu, oświadcza, że Fotografia jest jego 

autorstwa. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym 

Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki prawne i faktyczne celem zaspokojenia 

ewentualnych roszczeń osób trzecich. 

2. Organizator działając na podstawie art. 921 kodeksu cywilnego, z chwilą odbioru mail-a 

z pracą, nabywa własność fotografii oraz całość autorskich praw majątkowych wraz 

z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych – 

w stosunku do fotografii. 

3. Laureatowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Fotografii 

na każdym odrębnym polu eksploatacji. 

4. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania nagrodzonych Fotografii, 

odpowiedniego opracowywania prac.  

5. Zgłoszenie Fotografii do Konkursu oznacza zgodę na publiczne udostępnienie Fotografii 

w terminie wybranym przez Organizatora oraz rezygnację z nadzoru nad sposobem 

korzystania z Fotografii.  

6. Na żądanie Organizatora, laureat Konkursu (bądź opiekun prawny laureata) zobowiązuje 

się podpisać z Organizatorem umowę potwierdzającą bezpłatne przeniesienie 

majątkowych praw autorskich do fotografii na Organizatora. 

 

§9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.  

2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego 

Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, 

podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 

3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez 

Organizatorów z nadesłanych zdjęć. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy:  

zo.pila@pzlow.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zo.pila@pzlow.pl


Załącznik nr 1  

OŚWIADCZENIE 

Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie 

 

Niniejszym oświadczam, że  

• zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego 

warunki; 

• moja córka/syn jestem autorem nadesłanych fotografii; 

• nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach; 

• uzyskaliśmy zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie 

oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach 

promocyjno – reklamowych 

• wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych mojej córki/syna 

…………………………………………………………….. na potrzeby konkursu zgodnie 

z Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).  

 

 

…………………….                                         …………………………………………………. 

Miejscowość, data                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


