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W piątek, 12 grudnia 2014 r., rozpoczęła się IV edycja konkursu fotograficznego
"Pantaenius Jacht Foto". Do konkursu otwartego dla każdego, kto pasjonuje się
fotografią, można zgłosić zdjęcia, które tematycznie są związane z jachtami, łodziami
motorowymi lub żaglowymi.

Prace można zgłaszać do 18 lutego 2015 r. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze i nagrodzi
najlepsze. W tym roku w jego skład wchodzą: Kuba Strzyczkowski (dziennikarz), Kazimierz
Kaczor (aktor), Bartosz Modelski (fotograf), Marek Wilczek (fotograf), Robert Hajduk (fotograf).

Podczas lutowych Targów "Wiatr i Woda" w Warszawie poznamy zwycięzców, do tego czasu
zakończy się również głosowanie internetowe na ulubieńca publiczności, które potrwa od 19
stycznia do 2 lutego 2015 r.

Już 19 stycznia 2015 r. udostępniona zostanie galeria, poprzez którą można oddać swój głos.
Dlatego zapraszamy do zgłaszania swoich prac jak najszybciej! Najlepsze prace będzie można
również obejrzeć na żywo w wielu miejscach w Polsce. Wystawy pokonkursowe już od lutego.
Więcej informacji wkrótce.

Wzorem poprzednich edycji zwycięzcy otrzymają cenne nagrody, a są nimi:
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I Nagroda - zegarek Garmin Quatix;
II Nagroda - ZOOM.ME w wersji 3G - ekran z funkcja routera, który działa dzięki Internetowi na
kartę sieci T-Mobile od firmy ZOOM.ME Sp.zo.o;
III Nagroda - Tablet: GOCLEVER INSIGNIA 700 PRO - kompaktowy, 7-calowy tablet od
firmyGOCLEVER Sp. z o.o.;

Nagroda Specjalna - firma Delphia Foundation z zastrzega sobie prawo do nagrodzenia autora
wybranego przez siebie zdjęcia. Nagroda Specjalna Delphia Foundation - torba do laptopa z
kolekcji Delphia Yachts - Henri Lloyd;
Akademia Jachtingu zastrzega sobie możliwość przyznania Nagrody Specjalnej: Nagroda
specjalna w kategorii motorowodniacy - kurs motorowodny od Akademii Jachtingu
Dzięki internetowemu głosowaniu na stronie organizatora zostanie przyznana również
nagroda publiczności. A jest nią Torba żeglarska LESTE marki Code Zero

Regulamin konkursu

Źródło: jachtfoto.pl
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