
REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO PROMUJĄCE 100-LECIE 

POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO 

 

I Postanowienia ogólne:  

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki konkursu na hasło promujące obchody 

100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. 

2. Organizatorem konkursu jest Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny z siedzibą w 

Warszawie (00-029) przy ul. Nowy Świat 35, NIP: 5260300463, zwany dalej 

Organizatorem. 

3. Konkurs skierowany jest do myśliwych zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim, 

zwanych dalej Uczestnikami. 

4. Celem konkursu jest: 

a) podnoszenie świadomości na temat roli myśliwego w społeczeństwie i jego 

odpowiedzialność za stan środowiska; 

b) zainspirowanie myśliwskiej społeczności do współtworzenia historii Związku, 

oddanie myśliwym realnego wkładu w obchody 100-lecia Polskiego Związku 

Łowieckiego.  

 

II Przedmiot konkursu i jego przebieg: 

 

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie hasła lub haseł promujących 100-lecie istnienia 

Polskiego Związku Łowieckiego, które to odnoszą się do tradycji, aktualnych zadań i 

wyzwań łowiectwa z naciskiem na wpływ myśliwego na zachowanie bioróżnorodności, 

zwanych dalej hasłem. 

2. Hasło należy wpisać na kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

3. Prawidłowo wypełniona karta zgłoszenia zawiera hasło, imię i nazwisko autora, adres 

e-mail, numer legitymacji oraz podpis autora. Karty zgłoszenia niezawierające ww. 

danych nie biorą udziału w konkursie.  

4. Prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: 

konkurs@pzlow.pl w terminie do 3 października 2022 r. do godziny 16:00. 

 

III Zasady konkursu: 

 

1. Każdy z Uczestników konkursu ma prawo do zgłoszenia tylko jednego samodzielnie 

wymyślonego hasła. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę. 

2. W przypadku dostarczenia przez Uczestnika konkursu więcej niż jednego hasła, 

Komisja Konkursowa bierze pod uwagę pierwsze hasło (decyduje data i godzina 

wpływu). 

3. Jeżeli do konkursu zostaną zgłoszone dwa identyczne hasła Komisja Konkursowa 

bierze pod uwagę to hasło, które zostało przesłane wcześniej (decyduje data i godzina 

wpływu). 

4. Zgłoszone hasło nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być 
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zgodne z normami obyczajowymi. 

5. Zwycięskie hasło zostanie wykorzystane do kampanii promującej obchody 100-lecia 

Polskiego Związku Łowieckiego. 

6. Oceny zgłoszonych haseł dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa 

w składzie 5-osobowym, która wyłoni zwycięskie hasło.  

7. Przy ocenie haseł konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria: zgodność 

z tematyką konkursu, wartość merytoryczna, wartość artystyczna, oryginalność, 

inwencja, pomysłowość, podejście do tematu, siła przekazu. 

8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

9. Zgłoszenie hasła do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu. 

10. Udział w konkursie wymaga wyrażenia zgody na publikację zgłoszonego hasła wraz z 

imieniem i nazwiskiem autora na stronie internetowej Organizatora. 

 

IV Nagrody: 

 

1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną, tj. nagrodę pieniężną w wysokości 2000 

zł (dwa tysiące złotych).  

2. Komisja Konkursowa może wyłonić więcej niż jednego zwycięzcę i przyznać więcej 

niż jedną nagrodę główną.  

3. Komisja Konkursowa może przyznać Uczestnikom wyróżnienia w postaci nagród 

rzeczowych.  

4. Zwycięzca konkursu oraz wyróżniony Uczestnik nabywa prawo do nagrody z chwilą 

zawarcia umowy o przeniesienie praw autorskich, odpowiadającej merytorycznie 

oświadczeniom zawartym w ust. VI. 

5. Wręczenia nagród dokona Łowczy Krajowy Paweł Lisiak. 

 

V Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 października 2022 r. 

2. Zwycięzca i wyróżniony Uczestnik zostaną poinformowani o wynikach konkursu za 

pośrednictwem wiadomości e-mail oraz poprzez informację na stronie Polskiego 

Związku Łowieckiego Zarządu Głównego www.pzlow.pl.  

 

VI Prawo autorskie: 

 

1. Organizator nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych 

zwycięskich i wyróżnionych haseł. 

2. Zwycięzca konkursu oraz wyróżniony Uczestnik oświadcza, iż przenosi na 

Organizatora całość autorskich praw majątkowych do hasła oraz do korzystania i 

rozporządzania nim na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, 

elektroniczną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności 
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trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworu w postaci programu komputerowego, 

w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -  

wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oraz uprawnieninie do 

dokonania cesji praw; 

c) w zakresie publikacji (m.in. w Internecie i w publikacjach własnych Organizatora) 

oraz wprowadzania do pamięci komputera całości lub fragmentów utworu celem 

publikacji; 

d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – 

publiczne wykonanie, wystawienie (w szczególności wyświetlenie, odtworzenia 

oraz nadawanie i remitowanie, wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci 

Internet), rozpowszechnianie we wszelkiego rodzaju publikacjach, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Zwycięzca konkursu oraz wyróżniony Uczestnik zapewnia, iż korzystanie przez 

Organizatora z hasła konkursowego nie będzie naruszało praw osób trzecich w zakresie 

praw autorskich.  

3. Zwycięzca konkursu oraz wyróżniony Uczestnik oświadcza, iż wykonywanie 

autorskich praw zależnych przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 

4. Zwycięzca konkursu oraz wyróżniony Uczestnik oświadcza, że przenosi na 

Organizatora prawo do nieograniczonego korzystania z hasła bez podania autorstwa, 

jak również w dowolnym czasie i miejscu. 

 

VII Postanowienia końcowe: 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne lub opóźnione zgłoszenia 

do konkursu. 

3. Zgłoszenie do konkursu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w celu prowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i osób wyróżnionych, przyznania 

nagród oraz w celach promocji i informacji o konkursie, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO). Formularz wyrażenia zgody zawarty jest w załączniku 

nr 2 do niniejszego regulaminu. 

4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest 

zawarta w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

5. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator konkursu. 

6. Koordynatorem konkursu jest Magdalena Raban, specjalista ds. komunikacji biura 

Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego (e-mail: m.raban@pzlow.pl). 

7. Do spraw nieujętych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy 

kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

mailto:m.raban@pzlow.pl


Załącznik nr 1 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 

119, s. 1; dalej: „RODO”), Polski Związek Łowiecki informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Polski Związek Łowiecki z siedzibą 

w Warszawie (00-029) przy ul. Nowy Świat 35, legitymujący się numerem NIP: 526-

030-04-63, REGON:000742279 (dalej: „PZŁ”, „Administrator”). 

2. W Polskim Związku Łowieckim wyznaczony został Inspektor ochrony danych, tj. Piotr 

Pawełski, 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35, z którym można kontaktować się pod 

adresem e-mail: ochronadanych@pzlow.pl. 

3.  Dane osobowe uczestników przetwarzane są w następujących celach: 

a) realizacji konkursu na hasło promujące obchody 100-lecia Polskiego Związku 

Łowieckiego oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu; 

b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych  

z przeniesieniem oraz wykonywaniem autorskich praw majątkowych do przesłanych 

do konkursu haseł; 

c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami. 

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są: 

a) w zakresie celu oznaczonego w pkt. 3a wyżej – zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych– art. 6 ust. 1 pkt a) RODO; 

b) w zakresie celu oznaczonego w pkt 3b – wykonanie umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 pkt b) Rodo; wypełnienie obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO; 

c) w zakresie celu oznaczonego w pkt 3c - prawnie uzasadniony interes realizowany 

przez Administratora polegający na konieczności prowadzenia prawidłowej 

gospodarki finansowej i obrony roszczeń własnych oraz obrony przed roszczeniami 

- art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu, a także 

przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku 

archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości. 

W przypadku roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich 

przedawnienia, wynikającego z przepisów Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów 

Pani/Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji. Dane osobowe zostaną 

również usunięte po odwołaniu udzielonej zgody. 



6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być/będą: przedsiębiorstwa pocztowe, 

firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla Administratora, 

partnerzy handlowi Administratora, firmy świadczące usługi doradcze, organy ochrony 

prawnej. Dane osobowe mogą być również przekazywane innym odbiorcom, w 

szczególności w związku z tym, że dane będą publikowane na serwisach 

społecznościowych, w prasie, na stronach internetowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b) sprostowania danych osobowych, 

c) usunięcia danych osobowych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) przenoszenia danych osobowych do innego administratora, 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

8. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, osobie przysługuje prawo do 

jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 

realizacji udziału w konkursie. Konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie. 

10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób papierowy i elektroniczny. 

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 

22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani, że przetwarzanie 

narusza przepisy RODO. 

12. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

13. Administrator nie przekaże danych osobowych poza EOG. 

  



Załącznik nr 2 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO 

 

Hasło: 

 

Imię i Nazwisko: 

 

Adres e-mail: 

 

Nr. Legitymacji PZŁ: 

 

Podpis autora pracy: 

 

 

 

OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych jako autora hasła dla celów 

związanych z realizacją konkursu, a w przypadku wygrania konkursu lub uzyskania 

wyróżnienia również do opublikowania tej informacji poprzez stronę internetową 

Polskiego Związku Łowieckiego oraz w mediach. 

 

 

.................................................................................... Data i podpis autora pracy 

 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska jako 

autora pracy, we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o konkursie i jego wynikach. 

 

 

.................................................................................... Data i podpis autora pracy 

 


