
ВИМОГИ  МФТ
ДО  ФОТОГРАФІЙ:

Потрібні проникливі та цікаві знімки, які дозволяють побачити
умови життя і праці транспортників зсередини.

Участь у конкурсі безкоштовна. У ньому можуть брати участь всі
працюючі транспортники віком від 18 років. Кожен учасник може
надавати максимально три фотографії.

Приймаються знімки будь-якого стилю: від портретів трудящих
до аерофотозйомки і фотографій з дронів, сюжетів, пов’язаних з
транспортом. Вони мають бути найвищої якості з якнайбільшим
розміром файлу. 

Переконайтесь, що у вас достатньо часу для того, щоб отримати
відповідний дозвіл від людей на знімках, та за необхідності зро-
бити супроводжувальний напис та опис знімків. 

Практичні настанови:

Переконайтесь, що у вас є підтвердження вашого статусу транс-
портника, зокрема, документ про членство, ідентифікаційний
знак або рекомендаційний лист від підприємства, в якому чітко
прописано ваше ім’я. 

До участі в конкурсі потрібні якісні друковані зображення, тому
при збереженні та завантаженні фотографій слід забезпечити
максимально можливий розмір файлу (наприклад, збережіть
«фактичний розмір» на вашому фотоапараті). 

SUBMISSION
GUIDELINES

We're looking for striking and interesting photography to give people
an insight into the living and working conditions of transport 
workers.

This competition is free to enter and open to all serving transport
workers aged 18 and over. Each entrant can submit a maximum of
three images.

Photographs can be submitted in any style, from portraiture of work-
ers, to photos of people at work to aerial and drone photography of
transport-related scenes -so long as the photography is of the highest
quality and largest file size possible.

Make sure you leave yourself enough time to get appropriate con-
sents from people in your photographs and where this is useful, to
write captions and descriptions to accompany your photos.

Technical considerations:

Make sure you have evidence to confirm your status as a transport
worker. For example, a membership document, ID badge or recom-
mendation letter from a recognised employer with your name clearly
visible.

We need print quality images so please ensure that you provide the
largest possible file size when you save and upload (e.g. Save 'Actual
size' on your phone.)


