REGULAMIN KONKURSU KRONIK KÓŁ ŁOWIECKICH
w 2018 roku
1. Organizatorzy konkursu:
Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie, Komisja Promocji Łowiectwa Mazurskiej
Okręgowej Rady Łowieckiej w Olsztynie, Redakcja i Rada Programowa „Myśliwca
Warmińsko-Mazurskiego”.
2. Celem konkursu jest:
− eksponowanie i promowanie kronik kół łowieckich obrazujących działalność oraz
kultywowanie tradycji i obyczajów łowieckich,
− propagowanie szczytnej idei prowadzenia kroniki w kole łowieckim,
− ukazanie dorobku kół łowieckich w prowadzeniu kroniki.
3. Zasady i ramy czasowe przeprowadzenia konkursu:
− w dniach od 8 do 10 października 2018 roku złożenie kroniki w sali szkoleniowej
ZO PZŁ z dopiętą do okładki kroniki kartką zawierającą nazwę i miejscowość
koła łowieckiego oraz imię i nazwisko kronikarza,
− w dniach od 15 do 24 października 2018 roku dokonanie oceny kronik przez
członków komisji konkursowej,
− w dniach 29-30 października 2018 roku odbiór kronik przez przedstawicieli kół,
− 26 października posiedzenie komisji konkursowej w celu podsumowania
wyników konkursu i poinformowania wyróżnionych kół,
− wręczenie pucharów i dyplomów zwycięskim kołom i kronikarzom podczas
obchodów św. Huberta na zamku Kapituły Warmińskiej,
− regulamin i wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej ZO
PZŁ W Olsztynie,
− informacja o konkursie zostanie opublikowana w „Myśliwcu WarmińskoMazurskim”.
4. Kryteria oceny kroniki – punktacja:
1) Rok rozpoczęcia prowadzenia kroniki ─ od 0 do 20 punktów.
2) Opis historii koła wraz z sylwetkami założycieli ─ od 0 do 20 punktów.
3) Historyczna i aktualna charakterystyka obwodów koła ─ od 0 do 20 punktów.
4) Sylwetki członków koła ─ od 0 do 20 punktów.
5) Chronologiczny opis wydarzeń w kole od powstania do czasu obecnego
(polowania indywidualne, zbiorowe i dewizowe/komercyjne, bale, biesiady i
spotkania łowieckie, uroczystości rocznicowe, zwyczaje łowieckie,
zagospodarowania obwodów łowieckich, zebrania) ─ od 0 do 30 punktów.
6) Aktualne i archiwalne listy oraz ruch ewidencyjny członków koła ─ od 0 do 20
punktów.
7) Opisy monografii i książek o kole na łamach kroniki ─ od 0 do 30 punktów,
8) uczestnictwo członków koła w przeszłości i obecnie we władzach koła, komisji
rewizyjnej, organach nadrzędnych PZŁ, delegaci na zjazdy PZŁ ─ od 0 do 20
punktów.
9) Odznaczenia łowieckie członków koła ─ od 0 do 20 punktów.
10) Zapis żałobnej karty, sylwetki myśliwych, którzy odeszli ─ od 0 do 20 punktów.
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11) Opis pokojów (kącików łowieckich) oraz trofea członków koła, w tym medalowe
─ od 0 do 20 punktów.
12) Opis współpracy ze szkołami i społeczeństwem, wpisy okolicznościowe
i pamiątkowe ─ od 0 do 30 punktów.
13) Współpraca z nadleśnictwami i leśnictwami ─ od 0 do 30 punktów.
14) Humor myśliwski na kartach kroniki ─ od 0 do 20 punktów.
15) Opowiadania i wspomnienia łowieckie ─ od 0 do 20 punktów.
16) Stosowanie języka łowieckiego ─ od 0 do 30 punktów.
17) Wzbogacenie kroniki o fotografie z opisem, kolorowe rysunki, ryciny,
kompozycje plastyczne itp. ─ od 0 do 20 punktów.
18) Propagowanie działalności koła na łamach „Myśliwca Warmińsko-Mazurskiego”
─ od 0 do 20 punktów.
19) Strona merytoryczna kroniki ─ od 0 do 30 punktów.
20) Strona redakcyjna kroniki ─ od 0 do 30 punktów.
5. Skład komisji konkursowej:
Przewodniczący: kol. Tadeusz Ratyński.
Członkowie ze składów Komisji Promocji Łowiectwa Mazurskiej Okręgowej Rady
Łowieckiej, Redakcji i Rady Programowej „Myśliwca Warmińsko-Mazurskiego”.
6. Tryb pracy komisji konkursowej:
1) Komisja konkursowa dokonuje oceny przedstawionych kronik na podstawie
podanych kryteriów wpisując stosowne punkty (od 1 do 30) oraz dokonując
podsumowania liczby punktów w „Arkuszu oceny kroniki koła łowieckiego”.
2) Na posiedzeniu w dniu 26 października 2018 roku komisja sporządza arkusz
zbiorczy punktacji kronik, a na jego podstawie protokół z podaniem kolejności
pierwszych pięciu miejsc i uzyskaną sumę punktów.
3) W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów głos decydujący ma
przewodniczący komisji konkursowej.
4) Postanowienia komisji konkursowej mają charakter ostateczny i nie podlegają
trybowi odwoławczemu.
7. Nagrody w konkursie kronik:
1) Za zajęcie trzech pierwszych miejsc ─ puchary dla kół łowieckich, dyplomy i
nagrody rzeczowe dla prowadzących kronikę (kronikarzy).
2) Za zajęcie miejsc czwartego i piątego ─ dyplomy dla kół łowieckich i dla
prowadzących kronikę (kronikarzy).
Zapraszamy do udziału w konkursie.
Życzymy wielu ciekawych pomysłów!
Darz Bór!!!

Organizatorzy konkursu
Opracował:
Ryszard Korzeniowski
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