
 

Konkurs fotograficzny „Ekologia w obiektywie” 

PRZEPISY OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Ekologia w obiektywie” zwanego w dalszej części 

regulaminu „Konkursem”, jest Aliplast Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wacława Moritza 3, w Lublinie 

zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 946-23-54-607, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. W konkursie może wziąć udział każdy pracownik zatrudniony w Aliplast Sp z o.o. oraz Aliplast 

Extrusion Sp z o.o. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie cztery zdjęcia  
4. Fotografie wykonane w ramach konkursu powinny popularyzować ideę ochrony środowiska, zwrócić 

uwagę na unikalność i przemijalność zjawisk naturalnych i promować postawy proekologiczne. 

5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane  w formie kalendarza firmowego Grupy Aliplast 

na rok 2022. 

 

ZGŁASZANIE PRAC 

6. Terminarz: 

• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 07 – 24.10.2021 r. 

• powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: 25 – 27.10.2021 r. 

• wręczenie nagród – 04.12.2021r. 

7. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace 

tworzone wspólnie (współautorstwo). 

8. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny 

ekologia w obiektywie” na adres email: iwona.olszewska@Aliplast.pl  

9. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Kategoria _Tytuł-

zdjęcia. 

10. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 

pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 300 dpi. 

11. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących 

z różnych plików. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej 

wymogów. 

13.  Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię 

zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że 

wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby. 

14.  Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela niewyłącznej, 

nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i 

rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu. 

15. Zgłoszenie do konkursu jest równoznacznie z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby konkursowe oraz w materiałach 

promocyjnych Aliplast Sp z o.o. oraz Aliplast Extrusion Sp z o.o. 

 

OCENA PRAC 

16. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. 

17. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury. 

18. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 
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NAGRODY 

19. Jury wybierze 12 prac. Autorzy trzech najlepiej ocenionych prac nagrodzeni zostaną nagrodami 

rzeczowymi. Dla pozostałych 10 wyróżnionych Uczestników konkursu przewidziane są nagrody 

pocieszenia. 

20. W konkursie przewidziane są nagrody za: 

I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 500 zł  

II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł  

III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 300 zł 

21. Dwanaście nagrodzonych i wyróżnianych prac konkursowych, zostanie umieszczonych w kalendarzu na 

2022 rok, wydanym przez Grupę Aliplast.  

22.  Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę. 

23.  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk Laureatów konkursu 

oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w prasie, mediach i 

Internecie. 

24. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą poczty elektronicznej do 

dnia 02 grudnia 2021 r. 

25. Po przeprowadzonym konkursie Zwycięzcy zobowiązani są do podpisana protokołu o otrzymaniu 

nagrody rzeczowej. 

26. Nagrody nie odebrane do 31 grudnia 2021 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

27. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, 

pozostają one własnością intelektualną autorów. 

28. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub 

żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest 

administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą 

przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania 

reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. 

 

 

Postanowienia końcowe 

29. Organizator zastrzega możliwość zmian w regulaminie. 

30. Organizator dopuszcza usunięcie uczestnika z powodu rażącego naruszenia zasad fair play. 


