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A.1. Dostarczenie og∏oszenia
Og∏oszenia zawarte w plikach (w postaci cyfrowej) mogà

byç dostarczone na:

■ dysku CD-R lub CD-RW (ew. DVD-R).

■ (zalecamy formatowanie/inicjowanie ww. noÊników

w formacie PC/Mac)

■ poprzez e-mail: 

reklama@gazetaolsztynska.pl

■ serwer FTP na adres: ftp://212.160.105.195,

user: klienci_reklama, password: bq31dp.

Nazwa pliku powinna byç zgodna z nr. zlecenia i powinna

posiadaç odpowiednie do zawartoÊci (formatu przys∏anego

og∏oszenia) rozszerzenie zgodne ze standardem PC/Mac

(cz´Êç nazwy po kropce), np:

2714505otbr-a.eps lub: 2714505otbr-a.tif.
Pliki mogà byç skompresowane do jednego z nast´pujàcych

formatów: zip, rar, sit. Wraz z og∏oszeniem powinien byç do-

starczony co najmniej czarno-bia∏y wydruk og∏oszenia z od-

powiednim opisem w skali 1:1, z zaznaczonymi ew. spadami.

A.1.1 zastrze˝enia:
Nie przyjmujemy plików zawierajàcych: 

■ wi´cej ni˝ jedno og∏oszenie,

■  og∏oszeƒ sk∏adajàcych si´ z wi´cej ni˝ jednego pli-

ku (przeznaczonych do monta˝u),

■  plików o rozszerzeniu niezgodnym z zawartoÊcià

lub bez rozszerzenia, plików o obj´toÊci (w formie

nieskompresowanej) wi´kszej ni˝ 120 MB.

A.2. Format pliku
Przyjmujemy wy∏àcznie pliki w formacie EPS (Encapsulated

Postscript) lub TIF (TIFF: Tagged Image File Format).

A.2.1 zastrze˝enia: 
Nie przyjmujemy plików (gotowych reklam) w formatach

otwartych takich jak: CDR, PSD, FHx, AI, QXD, INDD,

PDF, a tak˝e niegraficznych jak DOC czy PPT, lub skom-

presowanych stratnie jak JPG.

W wyjàtkowych wypadkach, wy∏àcznie po wczeÊniej-

szym uzgodnieniu, za porozumieniem stron istnieje mo˝-

liwoÊç przyj´cia pliku w formacie „JPG”, jednak za

ewentualne b∏´dy w druku sprzedawca nie ponosi odpo-

wiedzialnoÊci i reklamacje (w wyniku z∏ej jakoÊci og∏o-

szenia) z tego tytu∏u nie b´dà uwzgl´dniane.

A.3. Rozmiar og∏oszenia
Fizyczny rozmiar obrazu og∏oszenia musi byç zgodny z obo-

wiàzujàcym cennikiem (z dok∏adnoÊcià do 2%) wykupionej

powierzchni og∏oszeniowej.

Og∏oszenia „na spad” muszà mieç rozmiar odpowiadajà-

cy rozmiarom strony gazety +5 mm spadu. Elementy, które

nie mogà zostaç obci´te, muszà byç odsuni´te od linii ci´cia

co najmniej 5 mm. W wypadku jakichkolwiek wàtpliwoÊci

co do wymiarów i po∏o˝enia spadów bardzo prosimy o kon-

takt ze Sprzedawcà. 

UWAGA: w wypadku og∏oszeƒ na spad w formacie EPS ko-

nieczne jest w∏àczenie do pliku podglàdu (preview TIFF/PC

Êredniej rozdzielczoÊci)

A.3.1 zastrze˝enia: 
Nie przyjmujemy og∏oszeƒ zawierajàcych jakiekolwiek do-

datkowe elementy poza polem zadruku (pasery, kropmarki,

komentarze, podpisy lub „puste” marginesy). Niedopusz-

czalne jest te˝ pozostawianie nieobci´tych elementów og∏o-

szenia poza jego obrysem.

A.4. Pliki eps wektorowe
i wektorowo-rastrowe  — wymagania:

Wszystkie teksty muszà byç zamienione na krzywe. Niedopusz-

czalne jest pozostawienie w pliku EPS informacji o u˝ytych fon-
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tach (m. in. parametr „DocumentNeededFonts” musi byç pu-

sty). Niedopuszczalne jest te˝ w∏àczanie definicji fontów do pli-

ku. W∏àczamy do pliku podglàd (preview) niskiej lub Êredniej

rozdzielczoÊci (PC TIFF).

A.4.1 zastrze˝enia: 
ObecnoÊç w og∏oszeniu przezroczystych obiek-

tów/warstw lub t∏a mo˝e spowodowaç jego odrzucenie,

i w ka˝dym wypadku wyklucza mo˝liwoÊç reklamacji

w wypadku ew. b∏´dnego wydruku. Zalecane jest jedy-

nie pozostawienie skrzywionego tekstu na osobnej war-

stwie. Nie przyjmujemy plików EPS zapisanych w wersji

PS level 3.

A.5. Pliki eps rastrowe (bitmapy)
i pliki tif — wymagania:

Pliki TIFF powinny byç zapisywane jako nieskompresowane

lub ze standardowà kompresjà LZW. Zalecane rozdzielczo-

Êci: od 225 DPI do 300 DPI (og∏oszenia CMYK 8 bit), 600 DPI

(og∏oszenia B&W 1 bit).

A.5.1. zastrze˝enia: 
Pliki rastrowe (bitmapy) nie mogà zawieraç dodatkowych

kana∏ów, masek, warstw, Êcie˝ek, aktywnych selekcji, ob-

raz powinien byç sp∏aszczony i mieç status „background”.

Niedopuszczalne jest zapisywanie w pliku niezrastrowa-

nych tekstów i in. elementów wektorowych (np. w Photo-

Shopie z opcjà „include vector data”).

A.6. Og∏oszenia czarno-bia∏e
oraz kolorowe

Og∏oszenia czarno-bia∏e dostarczane do Gazety Olsztyƒskiej

mogà zawieraç wy∏àcznie jednà barw´ („Black”), tzn. mogà

wyst´powaç wy∏àcznie w modelu barwnym „B&W 1 bit” lub

„Grayscale 8 bit”. Og∏oszenia kolorowe mogà wyst´powaç

wy∏àcznie w modelu „CMYK”. ˚adne inne modele barwne

(w szczególnoÊci „RGB”, „Indexed” „Lab” etc.) nie sà do-

puszczalne. ObecnoÊç w og∏oszeniu barw spoza palety

CMYK (np. Pantone) spowoduje w ka˝dym wypadku jego

odrzucenie. Profile ICC w∏àczane do plików b´dà w ka˝dym

wypadku ignorowane.

A.6.1 zastrze˝enia: 
■  maksymalna suma sk∏adowych CMYK (Total Ink Li-

mit) mo˝e wynosiç dla wydaƒ gazetowych (papier

gazetowy) 245%,Dotyczy to tak˝e rastrowych frag-

mentów og∏oszeƒ wektorowych.

Og∏oszenia przekraczajàce podany limit b´dà w ka˝dym wy-

padku odrzucane lub nie b´dzie uwzgl´dniana ew. reklamacja.

A.7. Weryfikacja og∏oszenia
Nie sà traktowane jako b∏´dy techniczne i nie powodujà odrzu-

cenia og∏oszenia takie cechy projektu jak:

■  stosowanie opcji overprint (nadruk) dla tekstów

i elementów graficznych,

■  sk∏adanie czarnych elementów graficznych lub tek-

stów z barw CMYK (jeÊli nie powoduje to przekrocze-

nia maksymalnego stopnia krycia jak w p. A. 6.1)

■  niedostosowanie rozpi´toÊci tonalnej pó∏tonów za-

wartych w og∏oszeniu do zakresu mo˝liwego do pra-

wid∏owego wydrukowania w Gazecie Olsztyƒskiej.

■  zbyt drobne elementy graficzne, za cienkie linie, za

niski stopieƒ pisma dla danej technologii druku,

■ za niska rozdzielczoÊç rastrowych elementów

og∏oszenia.

Gazeta Olsztyƒska nie odpowiada za niezgodny z oczekiwania-

mi Klienta druk og∏oszenia posiadajàcego jednà lub wi´cej

z wymienionych cech. Gazeta Olsztyƒska nie zobowiàzuje si´

do zawiadamiania Klienta, jeÊli w trakcie weryfikacji og∏oszenia

zajdzie podejrzenie, ˝e cechy projektu og∏oszenia uniemo˝liwià

jego wydruk z jakoÊcià i w postaci oczekiwanej przez Klienta.

UWAGI:
Weryfikacjà dostarczanych do Gazety Olsztyƒskiej og∏oszeƒ

zajmuje si´ tzw. Filtr: wydzielona komórka DTP Gazety Olsz-

tyƒskiej. Filtr w ˝adnym wypadku nie przyjmuje bezpoÊred-

nio og∏oszeƒ. Filtr nie ingeruje w treÊç, zawartoÊç i cechy

techniczne dostarczanych og∏oszeƒ; ew. poprawki sà mo˝li-

we wy∏àcznie za zgodà kierownictwa Studia DTP, po pisem-

nej rezygnacji Klienta z jakichkolwiek reklamacji dotyczà-

cych wydrukowanego og∏oszenia. Filtr nie udziela bezpo-

Êrednio ˝adnych informacji dotyczàcych zasad przygotowy-

wania og∏oszeƒ. Informacje dotyczàce przyczyn odrzucenia

og∏oszenia przekazywane sà za poÊrednictwem Sprzedawcy.

Wszystkie materia∏y dostarczone po terminie nie b´dà weryfiko-

wane pod wzgl´dem ich poprawnoÊci a ka˝da ewentualna re-

klamacja z tego tytu∏u nie b´dzie uwzgl´dniana. ■
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B.1. Dostarczanie materia∏ów do produkcji
og∏oszeƒ:

Materia∏y zawarte w plikach (w postaci cyfrowej) mogà byç

dostarczone na:

■ dysku CD-R lub CD-RW (ew. DVD-R).

■ (zalecamy formatowanie/inicjowanie ww. noÊników

w formacie PC/Mac)

■ poprzez e-mail: 

reklama@gazetaolsztynska.pl

■ serwer FTP na adres: ftp://212.160.105.195,

user: klienci_reklama, password: bq31dp

Nazwa pliku powinna byç zgodna z nr. zlecenia i powinna

posiadaç odpowiednie do zawartoÊci (formatu przys∏anego

og∏oszenia) rozszerzenie zgodne ze standardem PC/Mac

(cz´Êç nazwy po kropce), np:

2714505otbr-a.eps lub: 2714505otbr-a.tif.

Pliki mogà byç skompresowane do jednego z nast´pujàcych for-

matów: zip, rar, sit.

B.1.1 zastrze˝enia:
■  nie przyjmujemy plików o rozszerzeniu niezgodnym

z zawartoÊcià lub bez rozszerzenia, plików o obj´toÊci

(w formie nieskompresowanej) wi´kszej ni˝ 120 MB.

B.2. Formaty plików dla materia∏ów do
produkcji reklam:

Materia∏y do produkcji og∏oszeƒ mogà byç przysy∏ane w for-

matach:

■ pliki rastrowe — bitmapy (zdj´cia, rysunki koloro-

we 8 bitowe) — psd, tif, jpg.

■ pliki wektorowe (grafiki, loga itp.) — eps, cdr, ai

(wersja max. 8,0).

■ tekst (jeÊli nie jest wpisany w mp2 lub przys∏any

faksem) — txt lub doc

B.3. Rozmiar dostarczanego materia∏u:
Fizyczny rozmiar materia∏u (dotyczy to w szczególnoÊci zdj´ç)

musi byç zgodny z obowiàzujàcym cennikiem (z dok∏adnoÊcià

do 2%) wykupionej powierzchni og∏oszeniowej.

B.4 RozdzielczoÊç dostarczanego
materia∏u:
■ Pliki rastrowe — bitmapy (zdj´cia, rysunki 8 bito-

we.) — 300 dpi.

■ Pliki rastrowe — bitmapy (grafiki, obrazy 1 bitowe)

— 600 dpi.

■ Pliki wektorowe oraz wektorowo rastrowe (loga,

elementy graficzne) — 300 dpi.

B.5. Model barw przysylanych materia∏ów:
■ pliki rastrowe — bitmapy (zdj´cia, rysunki 8 bito-

we itp.) — RGB.

■ pliki rastrowe — bitmapy (grafiki obrazy 1 bito-

we) — CMYK.

■ pliki wektorowe (loga, elementy graficzne itp.) —

CMYK.

B.7. Weryfikacja materia∏u:
Weryfikacjà dostarczanego do Gazety Olsztyƒskiej materia∏u zaj-

muje si´ tzw. Filtr: wydzielona komórka DTP Gazety Olsztyƒskiej.

Filtr w ˝adnym wypadku nie przyjmuje bezpoÊrednio materia∏u.

Filtr nie ingeruje w treÊç, zawartoÊç i cechy techniczne dostar-

czanego materia∏u. Informacje dotyczàce przyczyn odrzucenia

materia∏u przekazywane sà za poÊrednictwem Sprzedawcy. ■
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C.1. Wskazówki dotyczàce 
projektu og∏oszenia

Teksty: minimalna wielkoÊç czcionki

■ monochromatyczne (1 barwa z CMYK)

pismo jednoelementowe: (papier gazetowy):

6 punktów. 

pismo dwuelementowe: (papier gazetowy):

8 punktów;

■ kolorowe lub w kontrze

pismo jednoelementowe: (papier gazetowy):

9 punktów; 

pismo dwuelementowe: (papier gazetowy):

11 punktów;

Uwaga: do druku w kontrze zaleca si´ stosowaç czcion-

ki „bold”

■ elementy graficzne

minimalna gruboÊç linii (papier gazetwowy):

dla 1 koloru z CMYK: 1-1,5 pt, 

dla 2 kolorów z CMYK: 2 pt.

Zalecamy u˝ywanie w drobnych elementach graficznych lub

tekstach jak najmniejszej liczby barw CMYK. W szczególnoÊci

czarne elementy graficzne (lub czarne napisy) powinny si´ sk∏a-

daç wy∏àcznie ze 100% „black” ew. dla podkreÊlenia i wzmoc-

nienia czerni na du˝ej powierzchni mo˝na stosowaç 100%

„black” + max 25% „cyjan)”, bez dodatków innych barw.

Zalecamy maksymalne upraszczanie sk∏adu barwnego ko-

lorowych elementów (najdrobniejsze elementy graficzne lub

teksty nie powinny si´ sk∏adaç z wi´cej ni˝ 2 barw CMYK).

C.2. Overprint (nadruk)
Zalecamy nadawanie atrybutu overprint wszystkim elemen-

tom kolorowego og∏oszenia sk∏adajàcym si´ wy∏àcznie z barwy

czarnej („black”). Zalecamy równie˝ bardzo staranne spraw-

dzenie czy elementy w innych kolorach (zw∏aszcza bia∏e) nie

majà nadanego atrybutu „overprint” — mo˝e to doprowadziç

do znikni´cia cz´Êci lub ca∏oÊci og∏oszenia w druku.

Uwaga: przy naÊwietlaniu i druku Gazety Olsztyƒskiej czarny

(black) zawsze wyst´puje jako nadruk (overprint). Przy projek-

towaniu og∏oszenia nale˝y uwzgl´dniç wynikajàce stàd ograni-

czenia w nak∏adaniu kolorów (np. przebijanie barwy apli spod

czarnego nadruku). Dotyczy to zw∏aszcza og∏oszeƒ w formacie

wektorowym, drukowanych na papierze gazetowym.

C.3. Rozpi´toÊç tonalna
Zakres tonalny mo˝liwy do wydrukowania w Gazecie Olsz-

tyƒskiej (papier gazetowy) wynosi w sprzyjajàcych warun-

kach 5-85% i do tego nale˝y dostosowaç projekt og∏oszenia.

Oznacza to ˝e tinty poza tym zakresem wartoÊci mogà zostaç

wydrukowane niezgodnie z oczekiwaniami.

C.4. Zalecane opcje eksportu
■ przy eksporcie og∏oszenia jako pliku EPS z programów

wektorowych takich jak CorelDraw, Illustrator lubFre-

Wskazówki dotyczàce przygotowywania reklam dla reklam
przysy∏anych oraz zalecenia dla klientów zamawiajàcych przy-
gotowywanie og∏oszeƒ przez dzia∏ DTP „Gazety Olsztyƒskiej”

Poni˝sze zalecenia mogà u∏atwiç przygotowanie og∏oszeƒ w formie zgodnej z technologià druku Gazety Olsztyƒskej

i oczekiwaniami Klienta, ale nie sà wymaganiami technicznymi w Êcis∏ym sensie. Wymagania techniczne zawarte sà

w pkt. A1-A7.
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eeHand zalecamy usuni´cie (sp∏aszczenie, rasteryzacj´)

wszystkich wektorowych i wektorowo-rastrowych efek-

tów specjalnych lub wype∏nieƒ. Dotyczy to tak˝e og∏o-

szeƒ z zawartymi przezroczystymi elementami rastrowy-

mi (z aktywnym kana∏em alfa lub Êcie˝kà odci´cia),

■ po zapisaniu pliku EPS zalecamy sprawdzenie w tek-

stowym podglàdzie EPS czy w nag∏ówku pliku nie pozo-

sta∏y informacje dotyczàce u˝ytych czcionek,

■ po zamianie tekstów na krzywe w takich programach

jak Quark Xpress i InDesign zalecamy bardzo staranne

sprawdzenie wyglàdu napisów, dotyczy to zw∏aszcza pol-

skich znaków diakrytycznych. Zalecamy kontrolny wy-

druk wyeksportowanego pliku EPS na drukarce post-

scriptowej lub destylacj´ do PDF i weryfikacje wyglàdu

tekstów przed wys∏aniem pliku do Gazety Olsztyƒskiej.

C.5 Normy druku „Gazety Olsztyƒskiej”
Codzienne wydanie Gazety Olsztyƒskiej, dodatków oraz ty-

godników lokalnych drukowane sà technikà offsetowà na

papierze gazetowym.

C.5.1. Przesuni´cie kolorów
Przy druku barwnym na papierach gazetowych, przy max. za-

drukowaniu wst´gi 4+4, tolerancja pasowania kolorów, wy-

nosi do 0,6 mm. Nale˝y unikaç sk∏adania napisów, szczególnie

ma∏ym stopniem, z kilku kolorów, z uwagi na du˝e problemy

ze spasowaniem. W efekcie otrzymujemy cz´sto tekst rozmyty

i nieczytelny. Nale˝y stosowaç podlewki w celu unikni´cia

przeÊwitywania pod∏o˝a przy ró˝nicy w pasowaniu.

Ró˝nice w przesuni´ciu (pasowaniu) kolorów biorà si´

z nast´pujàcych powodów:

■ ka˝dy kolor drukowany jest z innego cylindra formo-

wego — mo˝liwe sà wi´c pewne przesuni´cia mi´dzy

czterema takimi cylindrami na maszynie (max. toleran-

cja dok∏adnoÊci za∏o˝enia 4 form CMYK tworzàcych ob-

raz barwny wynosi 4 x 0,1 mm = 0,4 mm);

■ papier jest ma∏o stabilny wymiarowo, co znaczy, ˝e pod

wp∏ywem wody rozszerza si´ wzd∏u˝ oraz w poprzek kie-

runku drukowania. Drukujàc kolumn´ kolorowà papier

pobiera cztery razy wi´cej wody ni˝ przy druku czarno-

-bia∏ym, a wi´c efekt rozszerzania papieru jest zwi´kszony.

C.5.2. Przyrost punktu
Przyrost punktu rastrowego w tonach Êrednich wynosi do 30 %.

W trakcie druku nast´puje pewne powi´kszenie punktów ra-

strowych i jest ono najwi´ksze dla rastra o pokryciu powierzch-

ni 40% — 60%. Przyczynà powi´kszenia jest: 

■ ogromny nacisk na maszynie wyst´pujàcy w dwóch

strefach; pomi´dzy formà drukowà, a obciàgiem gu-

mowym oraz pomi´dzy obciàgiem a papierem,

■ struktura papieru; Mocno rozwini´ta struktura papie-

ru — szczególnie gazetowego (bardzo szorstka po-

wierzchnia, z du˝à iloÊcià porów i kapilar pomi´dzy

w∏óknami) powoduje wzmo˝one wnikanie oraz mi-

gracj´ farby w papierze. Szczególnie du˝e przyrosty

punktu wyst´pujà dla koloru „black” i „cyan” — nale-

˝y wi´c unikaç du˝ego udzia∏u tych kolorów w budo-

waniu szczegó∏ów w ciemnych partiach obrazu.

C.5.3. G´stoÊç optyczna 
W przypadku wyst´powania pasków kontrolnych dopuszczalna

ró˝nica g´stoÊci optycznych pomi´dzy aplami, mo˝e wynosiç na

odbitce do t ± 0, 3 D. G´stoÊç optyczna D farby okreÊla iloÊç na-

drukowanej farby na papierze. Im wi´cej farby — tym g´stoÊç

optyczna jest wi´ksza. G´stoÊç optyczna farby (na apli) wynosi:

■  farba „cyan” — 0,85 D

■  farba „magenta” — 0,90 D

■  farba „yellow” — 0,90 D

■  farba „black” — 1,10 D

Sà to wartoÊci optymalne, tzn. ̋ e przy tej iloÊci farby uzyskuje si´

najlepsze efekty w druku. Podwy˝szenie g´stoÊci optycznej,

a wi´c zwi´kszenie iloÊci farby w gazecie powy˝ej podanych

wartoÊci nie jest mo˝liwe, poniewa˝ jest uwarunkowane tech-

nologià druku. Przy zwi´kszonej iloÊci farby nast´puje brudzenie

pod∏o˝a, odbijanie si´ rysunku na sàsiednich stronach, mazanie

si´ farby pod wp∏ywem dotyku itp. ■
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■ Kàty rasta C 15°, M 75°, Y 0°, K 45°

■  Kszta∏t punktu rastrowego okràg∏y

■  Liniatura 85 lpi

■  RozdzielczoÊç naÊwietlania 1200 ppi

■  Minimalny punkt rastrowy 5%

■  Maksymalny punkt rastrowy „dla CMYK” 85%

■  Maksymalny punkt rastrowy 

„druk jednobarwny” 
90%

■  Profil kolorów GCR

■  Total ink limit „TIL” 245%

■  Black ink limit „BIL” 85%

■  UCA Amount 10%

■  Maksymalny przyrost punktu rastrowego 

dla zakresu mi´dzy od 40% do 60%
30%

Parametry 
poligraficzne 
wydawnictwa Edytor




