
 

 

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego 

dla dzieci i młodzieży Polskiego Związku Wędkarskiego 

„WĘDKARSKA PASJA W MOIM OBIEKTYWIE” 

 
 

 

1. Organizatorem konkursu jest Rada ds. Młodzieży Zarządu Głównego Polskiego Związku 

Wędkarskiego. 

2. Celem konkursu jest ukazanie wartości wędkarstwa jako pasji, między innymi uwrażliwienie               

na piękno otaczającej nas przyrody, edukacja w zakresie ekologii oraz jej ochrony dla przyszłych 

pokoleń.  

3. Tematem konkursu jest ukazanie różnorodnych zalet wędkarskiej pasji. 

4. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży członków Polskiego Związku Wędkarskiego                 

do 16 lat. Zwycięzcy wyłonieni zostaną w dwóch kategoriach wiekowych do 12 lat oraz do 16 lat. 

5. Prace konkursowe należy przesłać:  

- w formacie JPG na adres: lysiakr@wp.pl  

- oraz wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie A4 na adres:                               

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Twarda 42,  00-831 Warszawa  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2019r. (decyduje data stempla pocztowego). 

6. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 fotografie wykonane osobiście. Dopuszcza              

się dokonanie podstawowej obróbki cyfrowej tj.: przycięcie, rozjaśnianie, ściemnianie                   

oraz obracanie i wyostrzenia. 

7. Fotografie muszą zawierać opis: tytuł, miejsce, datę wykonania (tylko w roku 2019),                           

imię i nazwisko autora, rok urodzenia, adres zamieszkania, przynależność do okręgu i koła PZW 

oraz telefon kontaktowy.   

8. Kryteria oceny: zgodność nadesłanych prac z tematem i celami konkursu, jakość, estetyka oraz 

walory przyrodnicze. 

9. Nagrody w konkursie mają charakter rzeczowy. 

10. Pula nagród w konkursie wynosi 3 000 zł. Organizator przewiduje nagrodzić sześciu zwycięzców                      

z każdej grupy wiekowej oraz zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień. 

11. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

12. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków niniejszego Regulaminu, 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych autora zdjęć oraz wykorzystanie tych 

danych do celów zgodnych z celami statutowymi PZW.  

13. Laureatami konkursu zostaną uczestnicy, których prace najwyżej oceni jury.  

14. Wyniki konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem laureatów zostaną ogłoszone na stronie 

internetowej PZW.  

15. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą nieodpłatnie na własność Polskiego Związku 

Wędkarskiego. 

16. Publikując pracę konkursową - uczestnik oświadcza, że posiada do wykonanego zdjęcia pełne                

i nieograniczone prawa autorskie. 

17. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje jury konkursu. 

18. Dodatkowych informacji udziela kol. Roman Łysiak pod nr tel.: 501 595 611. 
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