
 

     

 

I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest firma ORNO-POLSKA S.C. z siedzibą w Mikołowie,  

ul. Katowicka 134, zwana dalej ORGANIZATOREM. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, posiadających produkty firmy ORNO  

i ma zasięg ogólnopolski. 

3. Zdjęcia należy nadsyłać do 30.09.2016 roku. Termin rozstrzygnięcia Konkursu zostanie 

podany w ciągu tygodnia od daty zakończenia Konkursu. Wyniki Konkursu zostaną podane 

na stronie internetowej Organizatora (www.orno.pl), a nagrody przesłane drogą pocztową. 

4. Wręczenie nagród odbędzie się 10.10.2016 roku. 

 

II Uczestnicy 

 

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby po ukończeniu 18 roku życia. 

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są organizatorzy Konkursu (kadra kierownicza oraz 

pracownicy firmy ORNO-POLSKA) 

3. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 10 zdjęć. Nagrodzona może zostać najwyżej 

jedna praca danego Uczestnika. 

 

III Zasady Konkursu 

 

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii przedstawiającej produkt 

Organizatora podczas codziennego użytkowania. Wykonane zdjęcie powinno przede 

wszystkim przedstawiać zamontowany/używany produkt. 

2. Produktami nazywamy wszystkie dostępne na stronie internetowej ORGANIZATORA 

artykuły (z wyłączeniem oferty wyprzedażowej) oraz te znajdujące się w aktualnych 

katalogach. 

3. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej 

ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: 

 Korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). 
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4. Nie będą akceptowane prace: 

 Z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki 

graficznej; 

 Powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże, fotomontaże). 

 

IV Nadsyłanie prac 

 

1. Prace konkursowe należy nadsyłać w załączniku na adres marketing2@orno.pl. 

2. Prace muszą spełniać następujące kryteria: 

 Praca powinna posiadać wymiary: min. 1200x800px oraz max. 1600x1200px; 

 Zapis zdjęć w formacie JPG; 

 Każde zdjęcie powinno zostać opisane imieniem, nazwiskiem oraz nr. kontaktowym 

autora (np. JanKowalski609609609). W przypadku nadesłania większej ilości zdjęć 

proszę umieścić nr. zdjęcia przed nazwą (np. 01JanKowalski609609609). 

 

V Jury 

 

1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury w 3-osobowym składzie. 

2. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu lub 

niespełniających innych zasad. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace 

zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.).  

3. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 

 

VI Nagrody 

 

1. Osoby, których zdjęcie zostanie wykorzystane na stronie internetowej www.orno.pl, zostaną 

uhonorowane nagrodami wybranymi spomiędzy dostępnych produktów firmy ORNO,  

o wartości do 150 zł. Dodatkowo spośród wszystkich nadesłanych zdjęć zostanie wylosowana 

NAGRODA GŁÓWNA tj. zestaw wideodomofonowy ARCUS MEMO 7” 

(model: OR-VID-JS-1040).  

2. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej ORGANIZATORA. 

3. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą mailową. 
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VII Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac Konkursu oświadcza, że: 

 Akceptuje niniejszy Regulamin; 

 Jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu 

pracy na uczestnictwo w Konkursie oraz publikację. Odpowiedzialność za wszelkie 

roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów 

konkursu, przyjmuje na siebie uczestnik Konkursu; 

 Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu 

zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn. 29.08.1997r. Dz.U.Nr 133 poz. 

833 z póź. zm.; 

 Udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji, uprawniającej Organizatora Konkursu 

do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych  

z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej 

uprawnienie do: 

o Utrwalania; 

o Zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką 

drukarską; 

o Wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą; 

o Wprowadzenia do pamięci komputera; 

o Publikacji w tytułach Organizatora; 

o Publikacji na stronie internetowej Organizatora (www.orno.pl). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

 

 


