
REGULAMIN KONKURSU PT. DRUK 3D ZNAK ZODIAKU 

 

Organizatorem Konkursu jest Bysewo Kolor sp. z o.o. z siedzibą  w Gdańsku ul. 

Trakt Św. Wojciecha 373 

Partnerem Konkursu jest: Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych 

Konkurs jest organizowany dla studentów PJATK w Gdańsku 

 

CELE KONKURSU: 

• utworzenie projektu modelu medalionu z wizerunkiem wybranego znaku 

zodiaku  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

• Konkurs skierowany jest do Studentów Polsko Japońskiej Akademii 

Technik Komputerowych w Gdańsku. 

• Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wysłanie projektu 

wykonanego za pomocą dowolnego programu 3D medalionu 1 wybranego 

znaku zodiaku na adres: krzysztof.michniewicz@bysewo.pl  

• Wymiary medalionu w kształcie koła są określone:   średnica 19,8 cm; 

maksymalna grubość 4,1 cm. 

• Praca nie może być opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego 

projektu. 

• Praca powinna zostać wykonana z przeznaczeniem na Konkurs i nie 

powinna zostać opublikowana lub rozpowszechniona. 

• Do pracy musi być załączona informacja o imieniu, nazwisku, wydziale i 

specjalizacji uczestnika. 



• Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych autora dla celów przeprowadzenia 

Konkursu, wyłonienia zwycięzców i publikacji prac na stronie Akademii i 

organizatora. 

 

TERMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

• Konkurs trwa od 01.01.2022 do 28.02.2022 r. 

• Ogłoszenie wyników: 15.03.2022 r. 

 

OCENIE PODLEGAĆ BĘDĄ:  

• zgodność z tematyką; 

• pomysłowość; 

• oryginalność; 

• estetyka. 

 

Wybrane projekty zostaną wydrukowane na drukarce 3D. Na podstawie 

gotowych prac wyłonieni zostaną laureaci konkursu. 

 

NAGRODY 

Autorzy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody w postaci:  

• I miejsce nagrodę w wysokości 2.500 zł oraz zlecenie na wykonanie 

projektów pozostałych 11 znaków. 

• II miejsce nagrodę w wysokości 1.500 zł oraz możliwe  zlecenie na 

wykonanie projektów pozostałych 11 znaków. 

•   



• III miejsce nagrodę w wysokości 1.000 zł oraz możliwe  zlecenie na 

wykonanie projektów pozostałych 11 znaków. 

 

PRACE BĘDĄ OCENIANE PRZE KOMISJĘ KONKURSU W SKŁADZIE:  

• Jan Szczypka 

• Mariusz Sładczyk, 

• Andrzej Żurawik, 

• Katarzyna Korniaho 

• Krzysztof Michniewicz 


