
KRAKOWSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY 

2021 

pod Patronatem kol. Wojciecha Plewińskiego 

pt. "FOTOGRAFIA PRZYRODNICZO-ŁOWIECKA". 

 

Regulamin konkursu. 

§ 1. Organizatorzy konkursu. 

Organizatorem Konkursu Fotograficznego pt.„FOTOGRAFIA PRZYRODNICZO-

ŁOWIECKA” zwanego dalej „Konkursem” jest Komisja Kultury Zarządu 

Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie przy ul. Żywieckiej 12 

zwana dalej „Organizatorem”. 

§ 2. Cele i temat konkursu. 

1. Celem Konkursu jest: 

a) rozbudzanie zainteresowania łowiectwem i przyrodą własnego kraju wśród 

członków i sympatyków PZŁ, 

b) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie 

fotografii, 

c) zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz zadania stojące przed 

łowiectwem. 

2. Tematem Konkursu jest prezentacja walorów polskiej przyrody, flory, fauny oraz 

krajobrazów jak również promowanie łowiectwa wśród społeczeństwa. 

3. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach tematycznych: 

I. sceny z życia pól i lasów.        

II. sceny myśliwskie. 

§ 3. Uczestnicy konkursu. 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących zawodowo oraz 

amatorsko. 

 



2. Uczestnikami Konkursu mogą być: 

A. osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz   

B. osoby niepełnoletnie, po uzyskaniu zgody jednego z rodziców lub opiekuna 

prawnego. 

§ 4. Zasady ogólne konkursu. 

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 

2. Przedmiotem Konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, niebędące 

plagiatem, które nie były wcześniej publikowane. Do Konkursu nie można zgłaszać 

zdjęć biorących udział w innych konkursach. 

3. Ze względu na cyfrową formę Konkursu, Uczestnik może przesłać prace 

wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: fotokonkurs.krakow.pzl@gmail.com 

4. Jedna osoba może zgłosić tylko 3 fotografie w każdej z dwóch podanych kategorii. 

5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest przesłać formularz zgłoszeniowy 

Uczestnika na wskazany adres e-mail: fotokonkurs.krakow.pzl@gmail.com 

6. Uczestnicy pełnoletni oraz rodzice (lub opiekunowie prawni) dziecka zgadzają się 

(formularz zgłoszeniowy) na opublikowanie imienia i nazwiska, grupy wiekowej 

oraz prac na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Formularz 

należy przesłać na wskazany adres w niniejszym regulaminie.  

§ 5. Zasady szczegółowe konkursu. 

1. Technika wykonania fotografii jest dowolna. 

2. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Minimalna rozdzielczość zdjęcia 

musi wynosić 300 dpi, a  wielkość jednego pliku ma wynosić od 5MB do 15MB. 

Orientacyjnie dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 1800 pixeli. 

3. Nadesłane fotografie należy opisać, w nazwie pliku podając: imię i nazwisko - 

kategoria - grupa wiekowa – numer zdjęcia - tytuł zdjęcia (przykładowo: Jan 

Nowak_I_B_2_Bażanty, czyli Jan Nowak – sceny z pól i lasów – niepełnoletni – 

zdjęcie nr 2 – tytuł Bażanty). 

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

przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia 
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osoby znajdującej się na fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatną publikację 

jego wizerunku. 

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

niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 

6. Nie zezwala się na stosowanie fotomontażu polegającego na łączeniu elementów 

zdjęć pochodzących z różnych plików oraz obróbki graficznej mającej wpływ na 

zmianę charakteru zdjęcia. Dopuszczalna jest standardowa obróbka surowych 

plików celem nadania im właściwej kolorystyki, kontrastu oraz kadrowanie. 

7. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografie zgodnie z treścią ust. 5 (patrz 

wyżej), udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na 

polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 

Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu. 

§ 6. Termin i miejsce składania prac. 

1. Prace należy przesłać najpóźniej do dnia 15 października 2021 r. na adres e-

mailowy:  fotokonkurs.krakow.pzl@gmail.com w tytule wiadomości wpisując: 

"KRAKOWSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY" 

2. W przypadku braku tytułu w e-mailu, organizatorzy nie ponoszą 

odpowiedzialności za nieotwarcie wiadomości. 

3. Dotarcie pracy konkursowej do Organizatora zostanie potwierdzone każdorazowo 

w e-mailu zwrotnym. 

§ 7. Ocena i rozstrzygnięcie konkursu oraz nagrody. 

1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora w 7-mio osobowym 

składzie.  

2. Komisja ustalająca kolejność miejsc w konkursie każdorazowo sporządza 

szczegółowy protokół pokonkursowy. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 03 listopada 2021 r. 

4. Wszystkie nagrodzone prace zostaną udostępnione na stronie internetowej 

www.krakow.pzlow.pl w zakładce aktualności oraz na Facebooku - fanpage ZO 

PZŁ Kraków. 



5. Spośród nagrodzonych, wyróżnionych oraz wytypowanych przez jury prac 

zostanie wyłoniona GRAND PRIX konkursu. 

6. W Konkursie nagrodami będą:  

a) nagrody rzeczowe: 

za I miejsca (w 4 kategoriach) – równowartość  1000zł 

za II miejsca (w 4 kategoriach) – równowartość   300zł 

za III miejsca (w 4 kategoriach) – równowartość   200zł 

Nagroda główna GRAND PRIX – równowartość  1000zł 

7. Jury może dokonać innego podziału nagród, łącznie z nie przyznaniem pierwszej 

nagrody. 

§ 8. Postanowienia końcowe. 

1. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie 

przez Organizatora z nadesłanych zdjęć. 

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). 

3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

4. Każda nieprawidłowość  ujawniona na  dowolnym etapie  konkursu podlega 

dyskwalifikacji jego Uczestnika. 

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

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

fotokonkurs.krakow.pzl@gmail.com lub pod nr telefonu 605 320 293 (kol. 

Grzegorz). 

 

 

 


