
„Łowiectwo w kadrze” 

Firma Artemix wraz z redakcją miesięcznika „Brać Łowiecka” ogłaszają konkurs na 

film i zdjęcie myśliwskie pt. „Łowiectwo w kadrze”. 

REGULAMIN 

I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest firma Artemix oraz redakcja „Braci Łowieckiej”. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 

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 z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 

883 ze zm.). W tym celu należy wypełnić stosowne oświadczenie (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 filmu i/lub zdjęcia wykonanego 

przez Uczestnika. W tym celu należy wypełnić stosowne oświadczenie 

(załącznik). 

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

skutek wystąpienia zdarzeń losowych. 

II Warunki uczestnictwa 



1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie filmu o maksymalnym 

czasie trwanie wynoszącym 10 minut i/lub zdjęcia o szeroko pojętej tematyce 

łowieckiej. 

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich. 

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 prac 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. Filmy w dowolnym formacie i rozdzielczości należy nadsyłać e-mailem na 

adres:  

- braclowiecka@oikos.net.pl, w tytule wiadomości wpisując „Konkurs 

Łowiectwo w kadrze” 

6. Zdjęcia w dowolnym formacie i rozdzielczości należy nadsyłać w wersji 

elektronicznej na adres:  

- braclowiecka@oikos.net.pl, w tytule wiadomości wpisując „Konkurs 

Łowiectwo w kadrze” 

lub w wersji papierowej pocztą tradycyjną na adres: 

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

Łowiectwo w kadrze”.  

III Zasady konkursu 

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

w niniejszym Regulaminie. Prace można nadsyłać do 31 grudnia 2016 r. 

włącznie. 

2. W treści zgłoszenia (oświadczenie) należy podać: imię i nazwisko oraz adres i 

telefon uczestnika.  

3. Każdy z uczestników Konkursu może nadesłać dowolną liczbę filmów i/lub 

zdjęć.  

4. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora. 



5. Kryteriami oceny prac będą: adekwatność do nazwy Konkursu oraz 

oryginalność. 

6. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne. 

7. Lista zwycięzców Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej 

miesięcznika „Brać Łowiecka” (www.braclowiecka.pl) oraz firmy Artemix 

(www.artemix.com.pl). 

IV Nagrody  

1. W konkursie przewidziano cztery nagrody główne: lornetkę Redfield, lunetę 

Leupold 3–9x50, spektyw Leupold 15–45x60, dalmierz Leupold, oraz 100 

pozostałych nagród (noże, książki, latarki, gadżety).  

2. Jeden uczestnik może wygrać kilka nagród. 

3. Przyznana nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

4. Przyznaną nagrodę Organizator wyśle pocztą na swój koszt uczestnikowi. 

Uczestnik może też zdecydować o odbiorze osobistym nagrody w siedzibie 

firmy Artemix (ul. Wolność 5, 01-018 Warszawa), po uprzednim ustaleniu tego 

z Organizatorem.  

5. Zwycięskie prace zostaną opublikowane w czasopiśmie łowieckim oraz na 

stronie internetowej miesięcznika „Brać Łowiecka” (www.braclowiecka.pl) i 

jego kanale na YouTubie (www.youtube.com/user/braclowiecka) oraz na 

stronie internetowej firmy Artemix (www.artemix.com.pl).  

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. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega 

sobie prawo do zatrzymania prac i wykorzystania ich w celu popularyzacji idei 

prawidłowej i racjonalnej gospodarki leśnej oraz łowieckiej. 

4. Integralną część Regulaminu stanowi oświadczenie (załącznik).  


