
 

 

 

Regulamin konkursu na najciekawsze parostki rogacza pozyskane w obwodach 119, 102 oraz 103 w sezonie 

łowieckim 2021/2022 

 

§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU 

Zarząd Koła Łowieckiego „Szarak” w Koźle, Adres: ul. Sadowa 8, 18-500 Kolno w składzie: 

1) Długozima Franciszek- prezes 

2) Bazydło Jerzy- łowczy 

3) Kalinowski Anastazy- podłowczy 

4) Lutyński Michał- sekretarz 

5) Krejszeff Marcin- skarbnik  

§ 2 CEL KONKURSU 

1. Popularyzacja trofeistyki łowieckiej jako elementu polskiej tradycji myśliwskiej.  

2. Wzmacnianie kultu trofeów łowieckich.  

3. Popularyzacja i wzmacnianie znajomości zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych.  

4. Promocja łowiectwa.  

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs dotyczy rogaczy pozyskanych w sezonie 2021/2022 na terenie obwodów łowieckich 119, 102 oraz 103 KŁ 

„Szarak” w Koźle.  

2. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania zdjęcia spreparowanych parostków rogacza, wraz z krótkim 

opisem (imię i nazwisko myśliwego, obwód pozyskania, data pozyskania, oraz forma poroża) na adres mailowy: 

admin@szarakkoziol.pl w temacie wiadomości podając swoje imię i nazwisko oraz dopisek: konkurs.  

Istnieje możliwość przesłania większej ilości zdjęć w celu uwidocznienia walorów trofeum.  

3. Nie obowiązuje limit zgłaszanych do konkursu trofeum. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość parostków.  

4. Zdjęcia z krótkim opisem zostaną opublikowane na stronie internetowej Koła w zakładce Galeria/ Rogacze-konkurs 

2021/2022. 

6. Nadesłanie zdjęcia/zdjęć wraz z opisem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

7. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację fotografii oraz informacji dotyczących parostków i danych myśliwego 

(imię i nazwisko) na stronie internetowej naszego Koła oraz na innych stronach promujących łowiectwo, np.: strona 

ZO PZŁ w Łomży.  

§ 4 OCENA PAROSTKÓW 

 1. Nadesłane zdjęcia oceniać będą członkowie naszego Koła poprzez ankietę online zamieszczoną na stronie Koła. 

2. Każdy myśliwy może oddać tylko jeden głos w ankiecie- nie wolno głosować na swoje trofeum. 

3. Ankieta (możliwość głosowania) dostępna będzie na stronie Koła w terminie do 2 tygodni po wykonaniu planów 

odstrzału rogaczy w obwodach 119, 102 i 103 oraz potrwa do 15 października 2021. 
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§ 5 NAGRODA 

Myśliwy, którego parostki otrzymają największą liczbę głosów otrzyma nagrodę niespodziankę ufundowaną przez 

Zarząd Koła Łowieckiego „Szarak” w Koźle. 

 

          Zarząd KŁ „Szarak” 

w Koźle 

 


