
Regulamin konkursu 

„Kolory recyklingu” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu fotograficznego pt. „Kolory recyklingu” (dalej 

„Regulamin”), który rozpocznie się z dniem 1 sierpnia 2017 r. zakończy z dniem 

7 września 2017 r. 

2. Organizatorem konkursu fotograficznego pt. „Kolory recyklingu” (dalej „Konkurs”), 

jest Abrys Sp. z o.o. wydawca www.portalkomunalny.pl i kwartalnika „Recykling” 

z siedzibą w Poznaniu przy ul. Daleka 33 (dalej „Organizator”). 

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnia. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodzin Organizatora. 

Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona 

u Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca 

z Organizatorem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej 

(np.: umowy o dzieło, umowy zlecenia). Za członka najbliższej rodziny pracownika 

Organizatora uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo. 

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu 

realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i wyróżnionych oraz doręczenia nagród. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia 

udział w Konkursie. 

II. CEL KONKURSU 

1. Celem konkursu jest zainteresowanie twórców i odbiorców fotografii tematyką 

selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu, poprzez ukazanie pojemników, które temu 

służą (do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych). Poszukiwanie i promocja 

ciekawego spojrzenia na tę tematykę.  

2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii obrazującej pojemniki 

do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. www.portalkomunalny.pl i kwartalnik „Recykling” organizują ogólnopolski konkurs 

fotograficzny „Kolory recyklingu”. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób 

pełnoletnich zainteresowanych fotografią. 

2. W konkursie wyłaniane jest Najlepsze Zdjęcie Konkursu spośród wszystkich prac 

nadesłanych na konkurs. 

3. Za Najlepsze Zdjęcie Konkursu zostanie uznana fotografia, która w ocenie jury będzie 

posiadać najwyższą wartość informacyjną, merytoryczną i techniczną oraz 

artystyczną. 

4. Fotografie na konkurs przyjmuje redakcja www.portalkomunalny.pl do dnia 

7 września 2017 r. Zdjęcia przesyłane do redakcji nie mogą być wcześniej 

publikowane. Jedyna dopuszczalna forma wcześniejszej publikacji zdjęć to prywatna 

internetowa galeria autora i portale społecznościowe, pod warunkiem, że zdjęcie nigdy 

nie zostało wykorzystane zarówno do celów komercyjnych jak i niekomercyjnych, 

w szczególności wystaw i konkursów. 

5.  Do konkursu można zgłosić jedną fotografię jednego autora. 

6. Wymogi dotyczące zdjęcia są następujące: 

a) zgłaszana fotografia na konkurs przyjmowana będzie wyłącznie w wersji cyfrowej. 

b) rozdzielczość: 300 dpi, 

c) zdjęcie powinno mieć maksymalną jakość (bez kompresji) i rozmiar minimum 

4 milionów pikseli (należy pomnożyć szerokość i wysokość zdjęcia w pikselach, np. 

zdjęcie o rozmiarze 2500 x 1655 pikseli ma 4 162 500 pikseli, czyli 4,1 miliona 

pikseli). Wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 10 MB. 
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d)  RGB lub grayscale 

e) dopuszczalne formaty: TIF z kompresją LZW lub JPG z maksymalną jakością (bez 

kompresji). 

f) Organizator oczekuje zdjęć kolorowych, czarno-białych, panoramicznych, pejzaży, 

dużych zbliżeń, innych. Dopuszczone są zdjęcia wykonane dowolnym aparatem 

fotograficznym, poddane jedynie lekkiej modyfikacji polegającej na korektach barw, 

korekcie kontrastu, nasycenia czy ostrości, dokonywane w całym obszarze fotografii 

lub w całym kadrze, a nie na wycinkach lub fragmentach zdjęcia. Zmiany 

w powyższym dopuszczalnym zakresie dotyczą zarówno wywołania plików 

RAW/CR/DNG jak i modyfikacji pliku wyjściowego z aparatu – JPG. Ingerencja 

miejscowa lub punktowa dyskwalifikuje zdjęcie. 

7. Zasady nazywania zgłaszanych zdjęć: 

a) Każde zgłoszone na konkurs zdjęcie musi mieć własną nazwę, składającą się z ośmiu 

znaków w dowolnej kombinacji liter i cyfr. 

b) Oprócz nazwy zdjęcie nie może zawierać żadnych danych identyfikujących. 

8.  Zdjęcia przygotowane na konkurs należy przesyłać mailem na 

info@portalkomunalny.pl do godz. 24:00 do dnia 7 września br. 

9. W razie problemów technicznych z przesłaniem zdjęć redakcje 

www.portalkomunalny.pl i kwartalnik „Recykling” zapewniają pomoc dyżurnego 

administratora pod adresem info@portalkomunalny.pl. 

10. Ponadto na wszelkie pytania związane z regulaminem, a nie dotyczące spraw 

technicznych, odpowiada www.portalkomunalny.pl pod numerem 61 655 81 46 – od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. 

11. Zdjęcia niespełniające powyższych wymagań zostaną zdyskwalifikowane. 

12. W ramach zgłoszenia do wysłanej fotografii należy w mailu info@portalkomunalny.pl 

podać: autora zdjęcia (czyli: osobę posiadająca prawo własności do zdjęcia, autora 

pomysłu zdjęcia), dane autora zdjęcia – adres do korespondencji, telefon (także 

komórkowy), adres e-mail. 

13. Na nadesłane fotografie będzie możliwość głosowania od 12 września 2017 r. do 

28 września 2017 r. na www.portalkomunalny.pl, by wyłonić 10 zdjęć, spośród 

których jury konkursu wyłoni Najlepsze Zdjęcie Konkursu. 

14. Jury konkursu „Kolory recyklingu” obraduje w jednym dniu, członkowie jury nie 

posiadają informacji, kim są autorzy nadesłanych zdjęć. Redakcje 

www.portalkomunalny.pl i kwartalnik „Recykling” określa termin i sposób obrad jury. 

15. Jury, składające się z osób zajmujących się tematyką odpadów ocenia wszystkie 

nadesłane zdjęcia i wybiera jedno zdjęcie Najlepsze Zdjęcie Konkursu. W 

uzasadnionych okolicznościach jury może odstąpić od tej zasady i wyróżnić trzy 

zdjęcia, chyba, że jury podczas obrad postanowi inaczej. 

16. Podstawą kwalifikacji zdjęć przez jury jest głosowanie. 

17. Zasady głosowania nad zdjęciami jury ustala we własnym gronie – jednakże najlepsze 

powinno mieć poparcie większości głosujących. 

18. Organizacyjnie pracami jury kieruje członek jury wskazany przez redakcje 

www.portalkomunalny.pl i kwartalnik „Recykling”. 

19. Wyboru zwycięskiego Najlepszego Zdjęcia Konkursu, dokonuje przewodniczący jury 

po wysłuchaniu szczegółowych opinii członków jury i przeprowadzeniu dyskusji. 

20. Przewodniczący jury ma wgląd we wszystkie nadesłane na konkurs prace. 

21. Uzasadnienie wyboru zdjęć nagrodzonych zostanie zamieszczone na 

www.portalkomunalny.pl w 2017 r. Wyniki obrad są objęte tajemnicą do momentu 

ogłoszenia werdyktu konkursu. 
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22.  Zgłoszenie zdjęć w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi 

konkursu zgody na wykorzystanie zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych 

ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i wideo oraz w Internecie we 

wszystkich działaniach i publikacjach w mediach Organizatora oraz udzielenie przez 

Organizatora dalszych licencji. 

23. Zgłoszenie zdjęć w konkursie fotograficznym „Kolory recyklingu” jest równoznaczne 

z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika konkursu 

zgodnie z przepisami Ustawy z  29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane i przetwarzane 

w siedzibie organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień 

niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania uczestnikom materiałów 

reklamowych, informacji o kolejnych edycjach konkursu i badań ankietowych 

organizatora konkursu. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich 

poprawiania. 

24.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 5 października 2017 r. na 

www.portalkomunalny.pl. 

IV. NAGRODY 

1. Nagroda rzeczowa fundowana jest przez sponsora konkursu firmę ESE Sp. z o.o. 

2. W konkursie przyznawana jest nagroda główna za Najlepsze Zdjęcie Konkursu. 

4. Autor Najlepszego Zdjęcia Konkursu otrzyma nagrodę w formie tabletu. 

5. Nagroda autorowi Najlepszego Zdjęcia Konkursu „Kolory recyklingu” zostanie wręczona 

na Forum Recyklingu 2017 organizowanego w dniach 17-18 października 2017 r. podczas 

targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu. 

 

 

Poznań, lipiec 2017 r. 
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