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Regulamin Konkursu na najlepszą stronę internetową 
o tematyce łowieckiej w 2015 roku 

 

 
 

I. Organizator Konkursu 
 

Organizatorem Konkursu jest Zarząd Główny PZŁ i Komisja Promocji Łowiectwa NRŁ. 
 

II. Patronat honorowy 
 

Patronat honorowy nad Konkursem obejmują: 

Prezes NRŁ Andrzej Gdula 
Łowczy Krajowy dr Lech Bloch 

 

 
 

III. Cele Konkursu 
 

Dostrzegając ważną rolę Internetu w zakresie przekazu informacji, edukacji oraz 

promowania pozytywnego wizerunku łowiectwa, Organizator Konkursu pragnie wspierać 

działania na tym polu, poprzez wytypowanie i nagradzanie twórców najlepszych stron 

internetowych o tematyce łowieckiej. 

Organizacja  Konkursu  ma  na  celu  upowszechnianie  oraz  promowanie  internetowych 

form przekazu informacji o tematyce łowieckiej, realizowanych przez zarządy okręgowe, koła 

łowieckie i myśliwych indywidualnych. 
 

 
 

IV. Zasady Konkursu 
 

1)   Konkurs   na   najlepszą   stronę   internetową  o   tematyce   łowieckiej   jest   Konkursem 
ogłaszanym do końca marca każdego roku przez Zarząd Główny Polskiego Związku 
Łowieckiego na wniosek Komisji Promocji Łowiectwa NRŁ. 

2)   Konkurs rozpoczyna się z dniem podjęcia uchwały Zarządu Głównego PZŁ. Ogłoszenie 
Konkursu następuje poprzez publikację informacji o Konkursie na stronie internetowej 
PZŁ  www.pzlow.pl.  Informacja  o  Konkursie  może  być  udostępniana  również  w  inny 
sposób np. poprzez internetowe portale i komunikaty zarządów okręgowych PZŁ. 

 
3)   Przedmiotem Konkursu są strony internetowe o tematyce łowieckiej, opublikowane i 

dostępne w zasobach Internetu. 

 
4)   W Konkursie ocenie podlegają strony zarządów okręgowych, kół łowieckich i myśliwych 

indywidualnych. 

 
5)   Po dokonaniu zgłoszenia strony, do zakończenia Konkursu uczestnik Konkursu nie może 

dokonywać istotnej przebudowy zgłoszonej strony, która mogłaby wpłynąć na jej ocenę 
przez Jury. 

6)   Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

http://www.pzlow.pl/
http://www.pzlow.pl/
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V. Zasady  i  terminy  zgłoszeń  
 

1) Upoważniony do zgłoszenia strony do Konkursu jest jej właściciel lub ustanowiony 
przedstawiciel. 

 
2)  Zarząd  okręgowy,  koło  łowieckie  i  myśliwy  indywidualny  może  zgłosić  do  Konkursu 

dowolną liczbę stron będących jego własnością, zgodnych z tematyką Konkursu. 

 
3) Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza 

zamieszczonego na stronie  PZŁ   (str.6 Regulaminu) 

 
4) Uczestnicy Konkursu mają prawo zgłaszać tylko i wyłącznie strony, do których posiadają 

majątkowe prawa autorskie. Zgłaszanie stron wykonanych przez inne osoby jest 
zabronione. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z 
wykorzystaniem   zgłoszonych stron, a w szczególności pełną odpowiedzialność za 
naruszenie praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z 
roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik zobowiązany jest do ich 
zaspokojenia. 

 
5) W przypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także prób 

oszustwa, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia strony z postępowania 
konkursowego. Działania Organizatora nie wymagają, dla swej ważności, przesłania do 
Uczestnika jakiegokolwiek oświadczenia. Organizator ma również prawo do usunięcia 
zgłoszeń konkursowych bez informowania o tym Uczestnika. 

 
6) Organizator w uzasadnionych lub wątpliwych przypadkach może domagać się od 

Uczestnika dodatkowej weryfikacji i sprawdzenia posiadania praw o których mowa w 
punkcie 1. W takim przypadku jedną z przyjętych form będzie wezwanie Uczestnika do 
okazania dokumentów potwierdzających. 

 

7)   Strony konkursowe zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, 
zawierające  nagość,  pornografię,  erotykę,    obrażające  uczucia  innych  osób,  w  tym 
również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce 
rasistowskiej,  nawołujące do przemocy, odwołujące się do jakiejkolwiek dyskryminacji i 
naruszające polski porządek prawny nie będą brały udziału w Konkursie. 

 
8)   Formularz zgłoszeniowy udostępniony zostanie na stronie  PZŁ www.pzlow.pl 

 
9)   Termin nadsyłania zgłoszeń  konkursowych za rok 2015 ustala się na dzień 29.02.2016  

 
10) Przesłanie zgłoszenia na konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z 

Regulaminem Konkursu i jego akceptacją. Tym samym, w przypadku zdobycia nagrody 
uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację na stronie  PZŁ :  www.pzlow.pl  imienia i 
nazwiska oraz adresu ocenianej strony. 

http://www.pzlow.pl/
http://www.pzlow.pl/
http://www.pzlow.pl/
http://www.pzlow.pl/
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11) Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz sylwetek 
osób związanych ze stroną zgłoszoną do Konkursu, wywiadów z nimi, a także wszelkich 
nieodpłatnych publikacji w mediach. 

 
 

VI. Jury Konkursu 
 

1)   Zarząd Główny PZŁ powołuje Jury. 
2)   Jury  zostaje  powołane  w  celu  oceny  zgłoszonych  na  Konkurs  stron  internetowych, 

wyłonienia laureatów oraz dokonania podziału nagród. 
3)   W skład Jury wchodzi 9 osób. 
4)   Jury działa w obecności co najmniej 7 członków. 

 

 

VII.  Kategorie  stron  zgłaszanych  n a  Konkurs  
 

Ustala się następujące kategorie  stron internetowych: 
 

I   kategoria    - strony zarządów okręgowych 

II   kategoria   - strony kół łowieckich 

III  kategoria    - strony myśliwych indywidualnych 

 
Strona zgłoszona do Konkursu może być oceniana wyłącznie w jednej z kategorii. 

 

VIII. Nagrody 
 

1)  Organizator Konkursu ustala nagrody dla autorów najlepszych stron internetowych. 
2)  Fundatorem nagród jest Zarząd Główny PZŁ. 
3)  Organizator przewiduje następujące nagrody 

 
a)    na najlepszą stronę internetową zarządu  okręgowego:  

 
I nagroda w kwocie 5000,00 zł II 

nagroda w kwocie 3000,00 zł III 

nagroda w kwocie 2000,00 zł 

 
b)  na  najlepszą stronę internetową koła łowieckiego : 

 
I nagroda w kwocie 5000,00 zł II 

nagroda w kwocie 3000,00 zł III 

nagroda w kwocie 2000,00 zł 

 
c)  n a najlepszą   stronę  internetową  myśliwego indywidualnego: 

 
I nagroda w kwocie 5000,00 zł 

II nagroda w kwocie 3000,00 zł 

III nagroda w kwocie 2000,00 zł
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4)  Jury może dokonać innego podziału nagród lub nie przyznać nagród w danej kategorii. 
 

5)    Konkurs z 2015 r. jury rozstrzyga do 11 marca 2016 r. i ogłasza  wyniki w terminie  do 
14 marca 2016 r. 

 

6)  Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone i opublikowane na portalu PZŁ  www.pzlow.pl. 
 

7) Laureaci Konkursu o przyznaniu i terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni 
telefonicznie lub mailowo przez Organizatora konkursu. Organizator nie zwraca laureatom 
kosztów przejazdów związanych z udziałem w uroczystości wręczania nagród. 

 

9)  Laureaci Konkursu mogą umieszczać na swoich stronach informację o zdobyciu nagrody w 
Konkursie. 

 

10) Adresy internetowe stron (linki) laureatów Konkursu zostaną zamieszczone na portalu 
PZŁ - www.pzlow.pl. 

 

IX. Postanowienia końcowe : 

 
1.   Organizator zastrzega sobie prawo nie zakwalifikowania strony do Konkursu w przypadku 

a)   zgłoszenia strony niezgodnej z tematyką Konkursu; 
b)  naruszenia warunków zawartych w paragrafie IV punkt 4 i 5 

 
2.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Konkursu podczas jego 

trwania. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizator poinformuje o 
zmianach na stronie  PZŁ www.pzlow.pl 

 
3.   Uczestnik Konkursu może wycofać stronę z udziału w Konkursie do czasu jej oceny przez 

Jury. 
 

4.   Wątpliwości  co  do  interpretacji  regulaminu  oraz  sposobu  działania  w  przypadku 
okoliczności nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 
5.  Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia. 

 
6.   Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

 
7.   W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) oraz 
przepisy Kodeksu cywilnego.

http://www.pzlow.pl/
http://www.pzlow.pl/
http://www.pzlow.pl/
http://www.pzlow.pl/
http://www.pzlow.pl/
http://www.pzlow.pl/
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 Formularz zgłoszeniowy:  
 

Zgłaszam do Konkursu na najlepszą łowiecką stronę internetową - stronę : 
………....................................................................................................……............….. (adres URL strony) 
oraz oświadczam, że jestem jej właścicielem: 

 
zarząd okręgowy PZŁ 
koło łowieckie 
myśliwy indywidualny 
(*zaznaczyć właściwe). 

 

Zarząd okręgowy  

Koło łowieckie 
 

Imię i nazwisko myśliwego  

Adres (pocztowy)  

Nr telefonu kom.  

Nr telefonu stacjon.  

Adres mailowy 
 

 

  Uczestnik zgłaszając stronę do Konkursu oświadcza, że posiada majątkowe prawa 
autorskie do wszelkich treści w niej zawartych lub dysponuje prawami do ich 
publikacji oraz wyraża zgodę na publikację informacji o stronie w celach 
promocyjnych. 

 

   Uczestnik wyraża zgodę na  przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dla 
celów marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni 
skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w 
rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. z 1997 r., Nr 133, poz. 883). 
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. 

 
* Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 

 
 
 

………………………………….. 
Podpis
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Uwaga:   Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną (Word) na 
adres:   d.piotrowska@pzlow.pl z żądaniem potwierdzenia odebrania wiadomości 

 
lub pocztą tradycyjną (PDF) na adres: 

 

Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny 
ul. Nowy Świat 35 00-029 Warszawa 
z  dopiskiem ,,Konkurs Myśliwi w sieci” 

mailto:d.piotrowska@pzlow.pl

