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Szanowni Państwo,  
 
W związku z panującą obecnie pandemią koronawirusa COVID-19 kapituła konkursowa oraz 
organizatorzy podjęli decyzję o wprowadzeniu zmian w zasadach przeprowadzenia Multi Comfort 
Student Contest w edycji 2020.  
 
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich zmodyfikowana została formuła finału krajowego. 
Odbędzie się on bez udziału studentów, wspólnych prezentacji prac czy też dodatkowych atrakcji i wizyt 
w zakładach produkcyjnych Saint-Gobain. Dlatego też wydarzenie zaplanowane w dniach 16-17 kwietnia 
br. zostaje odwołane.  
 
Co więcej, na poziomie międzynarodowym oraz centralnym podjęta została decyzja, że tegoroczna 
edycja Multi Comfort Student Contest – wyjątkowo – potrwa przez dwa lata. A jej międzynarodowy finał 
odbędzie się w 2021 roku. Decyzja ta motywowana jest przede wszystkim troską o ducha tego konkursu 
– od lat jest to platforma wymiany myśli, idei pomiędzy Państwem, a profesorami i studentami z całego 
świata, nie chcielibyśmy tego zmieniać. Wierzymy również, że możliwość odwiedzenia Paryża 
i zobaczenia „na żywo” projektowanych przestrzeni jest dla Państwa jedną z większych atrakcji. 
W obecnej sytuacji nie jest to możliwe. Najważniejsza dla nas jest troska o bezpieczeństwo spotkań 
i podróżowania.  
 
W związku z powyższym oraz anulowanymi zajęciami na uczelniach wyższych, utrudnionym kontaktem 
pomiędzy Państwem, a profesorami, a co za tym idzie – możliwymi trudnościami w przygotowaniu prac 
konkursowych – podjęliśmy decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania prac do dnia 15 maja br. 
Zmianie ulega też formuła konkursowa – tym razem, oprócz projektu do druku i prezentacji PowerPoint, 
poprosimy Państwa o dostarczenie materiału filmowego prezentującego projekt w formacie mp4 
(5 minut). Materiał filmowy zawierający prezentację projektu z Państwa komentarzem zastąpi osobiste 
5-minutowe prezentacje podczas finału krajowego.  
 
Jednocześnie informujemy, że obrady komisji konkursowej zaplanowane zostały na dni 4-5 czerwca br. 
5 czerwca zaprosimy Państwa do obejrzenia webinarium, w trakcie którego zaprezentujemy i omówimy 
Państwa prace, a także wyłonimy najlepsze projekty i ogłosimy zwycięzców.  
 
W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją i z powodów niezależnych od organizatorów powyższe 
ustalenia mogą ulec zmianie. Będziemy monitorować sytuację i informować Państwa na bieżąco.  
 
 
Z poważaniem,  
 
Saint-Gobain – organizatorzy Multi Comfort Student Contest   
 


