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Światowy Tydzień Mózgu 
Regulamin konkursu fotograficznego „Myśli miasta” 

 

Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Młoda Farmacja – Łódź 

ogłasza konkurs fotograficzny „Myśli miasta” w ramach obchodów Światowego Tygodnia 

Mózgu. 

 

Obchody zaplanowane są na 14 marca 2016 r. na Wydziale Farmaceutycznym  

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

 

 

Warunki konkursu: 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół średnich oraz studenci uczelni 

wyższych. 

2. Zadaniem Uczestników jest wykonanie fotografii zgodnie z tematem: „Zabawa 

perspektywą i złudzenia optyczne w kontekście krajobrazu miasta Łodzi”. 

3. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, dopuszczalna jest modyfikacja graficzna 

zdjęć, tworzenie fotomontaży oraz kolaży. 

4. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 1 zdjęcie. 

5. Prace konkursowe należy zgłaszać do dnia 4 marca 2016r. w załączniku na adres 

brain.a.week@gmail.com 

Prace należy nadesłać w dwóch wymiarach: 960x720 pikseli oraz min. 2000x3000 

pikseli w formacie JPG. W treści wiadomości należy umieścić tytuł pracy (fotografii), 

imię i nazwisko, numer i nazwę szkoły lub uczelni. 

6. Rozwiązanie konkursu i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 14 marca 2016r. 

podczas wykładu naukowego związanego z obchodami Światowego Dnia Mózgu w 

Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wybrane 

prace będą wystawione w formie ekspozycji na terenie Centrum Kliniczno-

Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

7. Laureatami zostaną autorzy dwóch prac. Jedna z prac zostanie wyróżniona przez jury 

uczelniane. Druga praca zostanie wyróżniona przez użytkowników Facebooka 

największą ilość znaczników „Lubię to” pod zdjęciem autora na funpage’u „Młoda 

Farmacja Łódź”. Zdjęcia będą sukcesywnie udostępniane publicznie na stronie 

internetowej Facebook na wydarzeniu „Światowy Dzień Mózgu” Młodej Farmacji 

Łódź oraz na fanpage’u  „Młoda Farmacja Łódź”.  
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8. Do dnia 6 marca 2016 r. możliwe będzie przyznawanie znaczników „Lubię to”, które 

będą decydowały o nadaniu wyróżnienia w konkursie. 

9. Laureaci będą nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi. 

10. Wszystkie kwestie nieuwzględnione w regulaminie będą rozstrzygane przez 

Organizatora konkursu. 

 


