
Organizatorem konkursu jest: 
Koło Naukowe Młodych Mostowców „Most Wanted” przy Politechnice Gdańskiej 
w ramach Pomorskiego Festiwalu Nauki we współpracy z Gdańskim Towarzystwem Fotograficznym.

Warunki uczestnictwa:
- Konkurs adresowany jest do studentów trójmiejskich szkół wyższych.
- Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy prace.
- Uczestnikami mogą być także Członkowie Koła Młodych Mostowców „Most Wanted”.
- Format fotografii to 21 x 30 cm.
- Prace pozostają własnością Koła Naukowego Młodych Mostowców „Most Wanted”.
- Fotografie powinny być opisane i zawierać dane autora, zgodne z wpisem na karcie zgłoszenia. 
- Prace powinny zostać przesłane lub dostarczone osobiście w sztywnym opakowaniu zabezpieczającym je przed uszkodzeniami 
mechanicznymi wraz z wydrukowaną i uzupełnioną kartą zgłoszeniową i płytą CD z elektroniczną wersją fotografii w formacie 
około A4, w rozdzielczości 300dpi, na adres :

Koło Naukowe Most Wanted
Katedra Transportu Szynowego i Mostów 
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Politechnika Gdańska
budynek Żelbet pok. 213

Prace uszkodzone w czasie transportu nie będą oceniane.

Ocena prac:
Prace oceniane będą przez Jury z Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego w składzie: 
Adam Dereszkiewicz, Justyna Jazgarska, Arkadiusz Srebnik, 
pod względem:
-kryteriów estetycznych i artystycznych,
-warunków merytorycznych.

Obowiązki uczestników konkursu i prawa organizatorów:
1. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.
2. Prace niespełnające warunków określonych w regulaminie nie będą oceniane.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w prasie oraz na stronach internetowych w celu promocji 
konkursu.
4. Skład Komisji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
5. Prace wyróżnionych uczestników zostaną wydane w albumie wystawy - autorzy prac wyrażają zgodę na ich publikację.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłania fotografii.
7. Organizatorzy konkursu przewidują atrakcyjne nagrody o wartości 1500zł, 1000 zł i 500 zł odpowiednio za zajęcie I, II i III 
miejsce oraz wyróżnienia.
8. Zostanie także przyznana nagroda niezależna im. prof. Cywińskiego za pracę wyróżnioną przez Profesora.

Kalendarz konkursu:
Termin nadsyłania prac do 06.05.2016r.
Powiadomienie o wynikach do 14.05.2016r. 
Zakończenie konkursu, otwarcie wystawy i wręczenie nagród 17.05.2016r.

KARTA ZGŁOSZENIOWA DOSTĘPNA NA WWW.PG.EDU.PL/MOST-WANTED
Komisarz konkursu: Diana Kryczko, mail: mostwanted@pg.gda.pl

REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„MOST ŚWIATŁEM MALOWANY”


