
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W VI EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO              

NA ZDJĘCIE DO ROCZNEGO KALENDARZA FIRMY SOLID NA 2020 ROK 

SOLID DLA POLSKIEJ PRZYRODY 

 
Od wielu lat drukujemy roczne kalendarze naszej firmy. Przy wyborze zdjęcia kierujemy się dwoma aspektami: 

chcemy promować polski krajobraz oraz umilić Państwu miejsce pracy. 
 

GŁÓWNĄ NAGRODĄ BĘDZIE UMIESZCZENIE ZWYCIĘSKIEGO ZDJĘCIA NA KALENDARZU FIRMY NA 2020 ROK,  
NAGRODA W WYSOKOŚCI 500 ZŁ BRUTTO I TRZY EGZEMPLARZE WYDRUKOWANEGO KALENDARZA. 

AUTOR WYRÓŻNIONEJ PRACY OTRZYMA TRZY SZTUKI NASZEGO KALENDARZA  
ORAZ ROCZNĄ PRENUMERATĘ CZASOPISMA „NATIONAL GEOGRAPHIC”. 

 
 WARUNKI I REGULAMIN: 

1. TEMAT KONKURSU: PIĘKNY POLSKI KRAJOBRAZ 

Oczekujemy zdjęć pokazujących krajobraz o ciepłych, "słonecznych" barwach, na których przyroda rozkwita  

i nastraja optymistycznie. Pragniemy widoku, który będzie ocieplał nasze serca przez cały rok! 

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia w formie cyfrowej, o wymaganych parametrach: 

     - pliki JPG lub TIFF (bez kompresji), rozdzielczość minimum 240 dpi, wymiary: minimum 3200 pikseli na 2000 pikseli 

     - zdjęcie musi być w kadrze poziomym 

3. Uczestnik konkursu wysyłając zdjęcie wyśle również e-mailem pisemne oświadczenie o następującej treści:  

„Oświadczam, że jestem autorem wysyłanych fotografii i posiadam do nich wszelkie prawa autorskie”.  

Prosimy o podpisanie się pod oświadczeniem swoim imieniem i nazwiskiem, z podaniem swojego adresu e-mail i telefonu kontaktowego. 

4. W konkursie mogą brać udział wszyscy klienci firmy Solid. 

5. Zdjęcia i oświadczenia należy nadesłać do dnia 30.08.2019 r. na adres e-mail biuro@solid-narzedzia.pl 

6. Firma Solid zapewnia, że nadesłane prace nie będą wykorzystywane do celów innych niż idea konkursu. 

7. Nagrody zostaną przesłane firmą kurierską. Ze zdobywcą głównej nagrody zostanie podpisana umowa o dzieło na zdjęcie do kalendarza. 

8. Zwycięzca zostanie wyłoniony poprzez głosowanie wszystkich pracowników firmy Solid. Będą oni oceniać fotografię pod względem estetyki 

 i piękna przedstawianego miejsca.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do drobnej korekty wybranego zdjęcia pod względem kontrastu, kolorystyki i kadru odpowiadającego  

wymiarom kalendarza. Ewentualna korekta zostanie przeprowadzona przez zawodowego fotografa. 

10. Wysyłając zdjęcia, zgłaszający akceptuje Regulamin konkursu.  


