
Regulamin Konkursu Fotograficznego                                                                

Komisji Kultury przy ORŁ w Tarnowie 

 

 

Temat konkursu: bioróżnorodność fauny i flory w obiektywie z elementami 

makrofotografii  

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Komisja Kultury przy Okręgowej Radzie 

Łowieckiej w Tarnowie. 

2. Celem konkursu jest ukazanie walorów przyrody ziemi tarnowskiej, promocja 

ochrony jej zasobów oraz stworzenie zbioru zdjęć z Okręgu Tarnowskiego, do 

wykorzystania w działaniach proekologicznych.  

3. Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie osoby bez ograniczeń wiekowych, 

branżowych lub terytorialnych. 

4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Kultury przy ORŁ w 

Tarnowie oraz osoby z nimi spokrewnione. 

5. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie 5 zdjęć. 

6. Zdjęcia można przesyłać od 1 maja 2016 roku, a termin nadsyłania zdjęć upływa 

31 sierpnia 2016 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania 

konkursu, o czym poinformuje na stronie internetowej ZO PZŁ w Tarnowie.  

7. Zdjęcia powinny nawiązywać do tematu konkursu i być zrobione na terenie 

powiatów należących do Okręgu Tarnowskiego (tarnowski, brzeski, dąbrowski, 

dębicki i bocheński). 

8. Zdjęcia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy lowtar@vp.pl , 

wraz z imieniem i nazwiskiem, adresem pocztowym i telefonem kontaktowym oraz z 

dopiskiem, na jakim terenie zostało zrobione i co przedstawia. Przesłanie zdjęcia jest 

równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu do niego wszelkich praw autorskich, jak 

również z akceptacją niniejszego regulaminu. 

9. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych czy związanych z 

wizerunkiem osób trzecich odpowiedzialność ponosi uczestnik konkursu. 

10. W konkursie zostaną przyznane nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: 

- kategoria pierwsza – fotografie zrobione przez dzieci i młodzież do lat 16-tu; 

- kategoria druga – fotografie zrobione przez osoby 16+. 

Najlepszym zdjęciom Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w terminie do 30 

października .  

11. Organizator poinformuje zwycięzców o przyznaniu nagród drogą elektroniczną  

na adres podany w zgłoszeniu. 

12. Za przesłane zdjęcia nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. 

13. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej 

licencji na publiczne udostępnianie fotografii. Wybrane przez jury prace będą 

opublikowane w kalendarzu myśliwskim na 2017 rok, na stronie internetowej Zarządu 

Okręgowego PZŁ w Tarnowie zopzlowtarnow.pl oraz na łamach Łowca Tarnowskiego. 

14. Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez 

Organizatora tylko w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem. 

mailto:lowtar@vp.pl
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15. Reklamacje mogą być składane, wraz z uzasadnieniem, drogą elektroniczną nie 

później niż 10 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Organizator rozpatrzy reklamacje 

do 7 dni od złożenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest 

ostateczne. 

16. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje 

Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.  
 


