REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„Moje pierwsze polowanie”

§ 1. Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs literacki „Moje pierwsze
polowanie”, zwany dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego,
Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego i Redaktor Naczelny „Łowca
Polskiego”.
3. Ogłoszenie o Konkursie dostępne jest na portalach informacyjnych Polskiego Związku Łowieckiego
www.pzlow.pl oraz w mediach społecznościowych, tj. funpage Zarządu Głównego PZŁ oraz zarządów
okręgowych, a także na łamach „Łowca Polskiego”.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie plików tekstowych w formacie doc. (Microsoft Wrod)
na adres mailowy pzlow@pzlow.pl oraz wypełnienie i przesłanie na ten sam adres Karty Zgłoszenia
Konkursowego dostępnej na stronie Organizatora www.pzlow.pl
5. Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe Uczestników:
a. uczestnicy do 18 r.ż.,
b. dorośli.
§ 2. Cele Konkursu
Celem Konkursu jest poznanie autentycznych doznań i wrażeń osób, które w towarzystwie swoich
rodziców/opiekunów prawnych lub innych myśliwych uczestniczyły w swoich pierwszych polowaniach
w charakterze obserwatorów oraz przyczyn, które spowodowały kontynuowanie pasji jaką jest
łowiectwo.
§ 3. Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest napisanie tekstu o maksymalnej objętości 10 tys. znaków wraz ze
spacjami na temat pierwszych doświadczeń w łowisku.
2. Dopuszczalne jest także zgłaszanie zdjęć oryginalnych - publikowanych, jak i niepublikowanych,
przy czym za pozyskanie zgody na przetwarzanie wizerunku osób na nich występujących
odpowiada Uczestnik Konkursu.
3. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone ani wyróżnione w innych konkursach.
§ 4. Uczestnictwo w Konkursie
1. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć do Karty Zgłoszenia Konkursowego zgodę na
udział w Konkursie – podpisaną przez rodzica bądź opiekuna prawnego (wzór zgody dostępny
w Karcie Zgłoszenia Konkursowego).
2. Uczestnik Konkursu, przesyłając Kartę Zgłoszenia Konkursowego (dostępną na stronie
www.pzlow.pl), oświadcza jednocześnie, że:
1) zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia;

2) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych prac konkursowych, a ich wykorzystanie na
cele Konkursu nie naruszy praw osób trzecich, pod rygorem poniesienia przez uczestnika
odpowiedzialności odszkodowawczej;
3) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i przetwarzanie w celach marketingowych –
niekomercyjnych, przesłanych prac konkursowych, w tym ich: publikowanie w mediach
internetowych, publikowanie w postaci analogowej, kopiowanie, zwielokrotnianie,
przetwarzanie (np. zmiana formatu, rozdzielczości itp. – dla celów publikacji), udostępnianie
jednostkom organizacyjnym Polskiego Związku Łowieckiego oraz „Łowca Polskiego”.
§ 5. Terminy Konkursu
1. Konkurs ma charakter cykliczny.
2. Rozstrzygnięcie corocznej edycji nastąpi w grudniu każdego roku.
3. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o fakcie wyróżnienia ich pracy konkursowej drogą
mailową i telefoniczną.
4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w mediach wymienionych w § 4 ust. 2 pkt 3.
§ 6. Prace konkursowe
1. Prace konkursowe należy zgłosić na adres pzlow@pzlow.pl oraz, pocztą, oryginał wypełnionej
Karty Zgłoszenia Konkursowego do dnia 30 listopada br.
2. W Karcie Zgłoszenia Konkursowego należy uzupełnić m.in.: dane osobowe autora (imię
i nazwisko), dane kontaktowe (adres e-mail, telefon).
3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę.
4. Prace konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie nie będą brane pod
uwagę.
§ 7. Komisja Konkursowa
1. Do oceny zgłoszonych prac i sformułowania werdyktu, Zarząd Główny Polskiego Związku
Łowieckiego powołuje siedmioosobową Komisję Konkursową, w której skład wchodzą
przedstawiciel Zarządu Głównego, Naczelnej Rady Łowieckiej, Łowca Polskiego oraz
Przewodniczący trzech Komisji Problemowych Naczelnej Rady Łowieckiej: Kultury, Edukacji,
Promocji oraz Przewodniczący Klubu Miłośników Języka i Kultury Łowieckiej Polskiego Związku
Łowieckiego.
2. Zasady przyznawania wyróżnień i nagród określa Regulamin Pracy Komisji.
§ 8. Nagrody
1. W Konkursie przyznawane są trzy nagrody rzeczowe dla dorosłych i trzy nagrody rzeczowe
dla uczestników do 18 roku życia oraz sześć wyróżnień w postaci publikacji najlepszych tekstów
na łamach „Łowca Polskiego”.
2. Nagrodami rzeczowymi dla dzieci będą bony podarunkowe o wartości 300 zł (słownie:
trzysta) każdy.
3. Nagrodami rzeczowymi dla dorosłych w pierwszej edycji są bony podarunkowe w wysokości
1.000 zł (słownie: jeden tysiąc) na zakup odzieży i akcesoriów myśliwskich.

2. Organizator Konkursu jako płatnik jest zobowiązany pobrać od zwycięzcy konkursu
zryczałtowany podatek o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, o ile nie znajdzie zastosowania zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa
w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 9. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Piotr Pawełski, e-mail:
ochronadanych@pzlow.pl
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
rejestracji zgłoszeń, oceny zgłoszonych prac konkursowych, ogłoszenia wyników oraz
publikacji w materiałach promocyjnych Organizatora Konkursu w zakresie: imienia i
nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu.
4. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (RODO) oraz podjętych
działań (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) zwanej dalej
rozporządzeniem RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność ́ z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych może utrudnić lub całkowicie
uniemożliwić udział w Konkursie
5. Organizator odpowiada we własnym zakresie za zapewnienie zgodności przetwarzania
danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
6. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane tak długo jak długo będzie to
konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z realizacji Konkursu, a
następnie zgodnie z przepisami o archiwizacji dokumentów posiadających
krótkotrwałą wartość praktyczną.
7. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą przetwarzane do czasu niezbędnego do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Organizatora Konkursu.
8. Prawa osób, których dane dotyczą:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3) prawo do usunięcia danych osobowych,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
9. Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązuje się do ich zabezpieczenia
poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem
danych osobowych, o których mowa w art. 32 rozporządzenia RODO.

10.Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zaangażowane w przeprowadzenie
Konkursu. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
11.W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz
rozporządzenia RODO.
§ 10. Prawa Organizatora
1. Autorzy prac konkursowych zgłoszonych do udziału w Konkursie zobowiązują się do
przeniesienia na Organizatora nieodpłatnie w całości autorskich praw majątkowych
obejmujących prawo do korzystania i rozporządzania przedmiotowymi pracami literackimi w
zakresie i na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową niezależnie od formatu zapisu;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
4) udostępnienie utworu w Internecie.
2. Organizator nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym
w ust 1- 4 powyżej nie tylko w kraju, ale i za granicą.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych zgodnie z niniejszym
paragrafem oraz przeniesienie własności egzemplarza utworu następuje z chwilą przesłania
Karty Zgłoszenia Konkursowego.
4. Uprawnienie Organizatora dotyczy nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych
prac. Udzielenie licencji jest nieodpłatne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niezbędnych zmian w celu dostosowania
prac do wymogów, jakie muszą być spełnione przy ich publikacji lub niekomercyjnego
rozpowszechniania w celach promocyjnych.
6. Autorzy prac konkursowych oświadczą, że osoby trzecie nie uzyskały, ani nie uzyskają
autorskich praw majątkowych do prac konkursowych, o których mowa w § 6.
§ 11. Postanowienia końcowe
W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

Karta zgłoszenia do KONKURSU LITERACKIEGO „Moje pierwsze polowanie” dla osoby niepełnoletniej.

UWAGA!
Udzielenie zgody na przetwarzanie udostępnionych w kwestionariuszu danych osobowych jest
dobrowolne.

Imię
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwisko

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

Telefon kontaktowy
………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail
…………………………………………………………………………………………………………………………….

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W KONKURSIE

………………….………………………………………………………..
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………….(imię i nazwisko dziecka)
W konkursie literackim „Moje pierwsze polowanie”, organizowanym przez Polski Związek Łowiecki.
Zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.

……………………………… …………………………………….

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Karta zgłoszenia do KONKURSU LITERACKIEGO „Moje pierwsze polowanie” dla osoby dorosłej.

UWAGA!
Udzielenie zgody na przetwarzanie udostępnionych w kwestionariuszu danych osobowych jest
dobrowolne.
Imię

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

Nazwisko

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

Telefon kontaktowy
………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Zgody/oświadczenia
x

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

x
Posiadam pełnię praw autorskich do zgłoszonych prac konkursowych, a ich wykorzystanie na cele
konkursu nie naruszy praw osób trzecich, pod rygorem poniesienia przez uczestnika odpowiedzialności
odszkodowawczej
x
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i przetwarzanie w celach marketingowych niekomercyjnych, przesłanych prac konkursowych, w tym ich: publikowanie w mediach internetowych,
publikowanie w postaci analogowej, kopiowanie, zwielokrotnianie, przetwarzanie (np. zmianę
formatu, rozdzielczości, itp. – dla celów publikacji), udostępnianie jednostkom organizacyjnym
Polskiego Związku Łowieckiego.
x
(Dotyczy przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego uczestników w wieku do 18 lat)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych małoletniego
dziecka, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku
otrzymania nagrody w celach promocyjnych i marketingowych.

Data …………………………………………..

.................................................
imię i nazwisko

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) zezwalam na nieodpłatne utrwalanie
i rozpowszechnianie mojego wizerunku w postaci fotografii wykonanej w ramach konkursu
literackiego „MOJE PIERWSZE POLOWANIE”. Wyrażam również zgodę na nieodpłatne
utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku na ww. fotografii na terenie kraju do celów
marketingowych i handlowych przez jego zamieszczenie na stronie firmowej www.
Nadto oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku
obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie,
obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego
medium na potrzeby opublikowania we wskazanych celach.
Oświadczam, że niniejsza zgoda do ww. celów następuje bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych.
Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub
podmiot trzeci nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje nieodpłatnie.

..........................................................
czytelny podpis składającego oświadczenie
(opiekuna prawnego)

............................................................
czytelny podpis przyjmującego oświadczenie

