
„Polowanie, o jakim marzę…” 

Biuro polowań Argali wraz z redakcją miesięcznika „Brać Łowiecka” ogłaszają 

konkurs literacki na opowiadanie pt. „Polowanie, o jakim marzę…”. 

REGULAMIN 

I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest biuro polowań Argali oraz redakcja „Braci 

Łowieckiej”. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 1 maja 2016 r. do 

16 października 2016 r.  

3. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

4. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby Konkursu 

(Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. 

nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Stosowne oświadczenie jest zawarte 

w formularzu zgłoszeniowym (załącznik). Przystępując do Konkursu, 

Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska jako 

zwycięzcy na stronach internetowych Organizatora. 

a) Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz 

usunięcia. 

b) Podanie danych adresowych jest dobrowolne. 

5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na: przeniesienie na rzecz Organizatora 

autorskich praw majątkowych, zezwolenie na wykonywanie przez 

Organizatora praw autorskich zależnych do utworu napisanego przez 

Uczestnika. Stosowne oświadczenie jest zawarte w formularzu zgłoszeniowym 

(załącznik). 

6. Prace muszą być napisane w języku polskim. 



7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ram czasowych Konkursu na 

skutek wystąpienia zdarzeń losowych. 

II Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest napisanie opowiadania 

nawiązującego do tytułu Konkursu. 

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich członków PZŁ. 

3. Uczestnik Konkursu może przysłać wyłącznie taką pracę, która jest wytworem 

jego oryginalnej twórczości, co oznacza, że praca nie może stanowić plagiatu, 

być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Praca nie może być wcześniej 

publikowana i nagradzana – dotyczy to także publikacji internetowych. 

4. W przypadku stwierdzenia plagiatu Jury unieważni przyznaną nagrodę. 

5. Gotową pracę należy nadesłać e-mailem na adres:  

- braclowiecka@oikos.net.pl w formacie tekstowym (.doc, .docx, lub .rtf), 

w tytule wiadomości wpisując „Konkurs Argali” 

lub pocztą tradycyjną na adres: 

- „Brać Łowiecka”, skr. poczt. 54, 00-973 Warszawa.  

Objętość opowiadania nie może przekraczać 5 stron maszynopisu (tj. 9 tys. 

znaków ze spacjami, czcionka Arial 14 pkt, odstęp między wierszami tekstu 

1,5). 

III Zasady konkursu 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy spełniać wymagania określone 

w niniejszym Regulaminie. Prace można nadsyłać do 20 lipca 2016 r. 

włącznie. 

2. W treści zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy) należy podać: imię i nazwisko 

oraz adres i telefon autora.  

3. Każdy z uczestników Konkursu może nadesłać wyłącznie jedno opowiadanie.  

4. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora. 



5. Kryteriami oceny prac pisemnych będą: adekwatność treści utworu do nazwy 

Konkursu, oryginalność przekazu oraz poprawność językowa. 

6. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne. 

7. Lista zwycięzców Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej 

miesięcznika „Brać Łowiecka” (www.braclowiecka.pl) oraz biura polowań 

Argali (www.argali.pl). 

IV Nagroda główna 

1. Zwycięzca Konkursu wygrywa trzydniowe polowanie na kozicę w Słowenii 

(zgodnie z ofertą biura polowań Argali „Polowanie na kozicę górską. Słowenia 

2016”, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu).  

2. Nagrodę zwycięzca może wykorzystać w terminach polowań na kozice 

w Słowenii w 2016 lub następnym roku.  

3. Przyznana nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

4. Przyznaną nagrodę, po uzgodnieniu z biurem polowań Argali, zwycięzca może 

zamienić na inne polowanie z oferty biura polowań.  

5. Zwycięska praca zostanie opublikowana w czasopismach leśnych i łowieckich.  

V Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także 

do przerwania lub zawieszenia Konkursu. W przypadku zaistnienia takiej 

sytuacji Organizator opublikuje informację ze stosownym wyprzedzeniem. 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują 

odpowiednie przepisy prawa, w szczególności 919–921 kodeksu cywilnego. 

3. Utwory nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega 

sobie prawo do zatrzymania utworów i wykorzystania ich w celu popularyzacji 

idei prawidłowej i racjonalnej gospodarki leśnej oraz łowieckiej. 

4. Integralną część Regulaminu stanowią formularz zgłoszeniowy oraz oferta 

biura polowań Argali „Polowanie na kozicę górską. Słowenia 2016”.  


