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REGULAMIN KONKURSU „MIEDZA TO ŻYCIE” 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu dla 

kół łowieckich prowadzonego pod hasłem „Miedza to życie”, 

zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Celem Konkursu jest rewitalizacja bioróżnorodności środowiska 

rolniczego przez tworzenie i utrzymywanie tzw. miedz śródpolnych, 

których obecność stwarza korzystne warunki żerowe i osłonowe dla 

zwierząt bytujących w ekosystemach polnych (zajęcy, kuropatw, 

bażantów, a także licznych gatunków ptactwa śpiewającego, płazów 

i owadów). 

3. Ważnym elementem Konkursu są działania mające na celu 

podnoszenie stanu świadomości ekologicznej właścicieli i 

dzierżawców gruntów rolnych obejmujące informowanie o potrzebie 

tworzenia miedz śródpolnych i ich znaczenia dla bioróżnorodności 

środowiska rolniczego. 

4. Organizatorami konkursu są Fundacja Ochrony Głuszca z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Czackiego 1 (KRS 0000303057) w 

porozumieniu ze spółką „Łowiec Polski” z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Nowy Świat 35 (KRS 0000180476), wydawcą miesięcznika 

„Łowiec Polski” – zwani dalej „Organizatorami”. 
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II. Zadania konkursowe 

1. Podstawowym celem Konkursu jest tworzenie i utrzymywanie na 

obszarach rolniczych sieci miedz śródpolnych ulokowanych na 

granicach poszczególnych upraw, wzdłuż dróg i rowów 

melioracyjnych a także wzdłuż dróg technicznych tworzonych na 

uprawach wielkoobszarowych. 

2. Miedze mają mieć szerokość nie mniejszą niż 100 centymetrów 

i wznosić się ponad sąsiadujące uprawy na wysokość co najmniej 

50 centymetrów, zapewniając w ten sposób, że wypiętrzony teren 

będzie szybciej wysychał, szybciej się nagrzewał, zimą stworzy 

osłonę przed wiatrem, a wiosną w krótkim czasie stanie się 

siedliskiem kwiatów polnych i ziół oraz „bankiem” owadów 

stanowiących podstawowe ogniwo łańcucha pokarmowego 

środowiska polnego i kluczowych dla jego bioróżnorodności. 

3. Miedze mogą być tworzone przez położenie na siebie podczas orki 

dwóch głębokich skib, co zapewni im odpowiednią szerokość, 

wysokość i wyraźne odcięcie bruzdami od sąsiadujących z nimi 

upraw. 

4. Miedze mają być naturalnie odłogowane bądź obsiewane 

i obsadzane specjalnymi roślinami w postaci odpowiednio dobranej 

mieszanki kwiatów polnych, zbóż i krzewów, zapewniających 

zwierzętom środowiska polnego dogodne warunki żerowe oraz 

ochronę przed drapieżnikami i niekorzystnymi warunkami 

pogodowymi. 

5. Miedze powinny być wolne od drzew stanowiących dla drapieżników 

dogodne warunki łowieckie. Z tego samego względu krzewy 

porastające miedze powinny być odpowiednio przycięte 

i rozrzedzone, by nie tworzyły zwartych żywopłotów lecz stanowiły 

rzadkie urozmaicenie składu roślinnego. 
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6. W okresie wegetatywnym miedze mają być wyłączone z wszelkiego 

rodzaju zabiegów i działań agrotechnicznych, w szczególności 

wolne od stosowania na ich powierzchni wszelkiego rodzaju 

pestycydów i herbicydów oraz wolne od stosowania nawozów 

sztucznych, przy czym ograniczenie to nie dotyczy zabiegów 

wymaganych do utrzymania ich w pożądanej kondycji, 

w szczególności wycinki drzew, dosiewania i dosadzania 

odpowiednich roślin oraz innych zabiegów pielęgnacyjnych. 

7. Oprócz nowo tworzonych miedz do Konkursu mogą być również 

zgłaszane istniejące miedze i pasy zieleni pod warunkiem, że będą 

one utrzymywane zgodnie z wymaganiami Konkursu, tak by 

spełniały oczekiwane funkcje. 

8. Ze względu na zagrożenie ze strony drapieżników do Konkursu nie 

będą klasyfikowane miedze tworzone wzdłuż pobliskich upraw 

leśnych, podobnie jak miedze tworzone w bliskim sąsiedztwie alei 

drzew przydrożnych. 

III. Warunki uczestnictwa 

1) Uczestnikami Konkursu mogą być koła łowieckie obwody łowieckie 

zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim. 

2) Zgłoszenie Konkursowe może obejmować miedze tworzone 

i utrzymywane wyłącznie w granicach jednego obwodu łowieckiego, 

przy czym koła łowieckie dzierżawiące więcej niż jeden obwód 

łowiecki mogą zgłaszać do Konkursu każdy z obwodów oddzielnie – 

zgodnie z zasadą: jeden obwód, jedno zgłoszenie. 

3) Zgłoszenia do konkursu dokonuje zarząd koła łowieckiego, 

przesyłając prawidłowe zgłoszenie do redakcji „Łowca Polskiego” 
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listem poleconym w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego 

2018 roku. 

4) Prawidłowe zgłoszenie zawierać musi: 

a) mapkę obwodu łowieckiego z odpowiednio zaznaczonymi 

miedzami zgłaszanymi do Konkursu, 

b) opis mapki prezentujący łączną długość miedz utworzonych bądź 

utrzymywanych w granicach obwodu, spełniających warunki 

Konkursu, 

c) dane teleadresowe osoby wyznaczonej do kontaktu z redakcją 

w sprawie Konkursu – imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail. 

5) Zwycięskie zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez przedstawicieli 

Organizatorów w terminie do końca marca 2018 roku podczas 

umówionej wizyty weryfikacyjnej, podczas której przygotowany 

zostanie reportaż, który opublikowany zostanie na łamach „Łowca 

Polskiego”, na stronach internetowych Organizatorów oraz na ich 

profilach w mediach społecznościowych w terminach wybranych 

przez Organizatorów. 

IV. Nagrody 

1. Organizatorzy przyznają nagrodę główną w wysokości 10 tys. zł 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych), zastrzegając jednocześnie 

możliwość ufundowania nagród dodatkowych oraz włączenia 

sponsorów i fundatorów nagród specjalnych. 

2. Materiały prasowe z weryfikacji zwycięskiego zgłoszenia oraz 

z wręczenia nagród opublikowane zostaną na łamach miesięcznika 

„Łowiec Polski” oraz na stronach internetowych Organizatorów 
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i należących do nich profilów w internetowych serwisach 

społecznościowych. 

3. Wręczenie nagród nastąpi w terminie i w miejscu ustalonym przez 

Organizatorów. 

V. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu. 

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przechowywanie i 

przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów w 

związku z konkursem oraz przesyłaniem informacji o działalności 

statutowej Organizatorów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. 

zm.). 

3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestników i laureatów m.in. 

na łamach miesięcznika „Łowiec Polski” oraz na stronach 

internetowych i w profilach serwisów społecznościowych należących 

do Organizatorów. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się 

odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności 

Kodeksu Cywilnego. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2017 roku 

i dostępny jest na stronach internetowych Organizatorów – 

www.fog.com.pl oraz www.lowiecpolski.info – przez cały czas 

trwania Konkursu 

http://www.fog.com.pl/
http://www.lowiecpolski.info/

