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Strona główna › Informacje

Konkurs fotografii mikroskopowej
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie może brać udział każdy pracownik placówki naukowej, który nadeśle w terminie do
15 lutego 2005 r. maksimum 5 mikrofotografii badanych obiektów z różnych dziedzin nauki
o wybitnych walorach naukowych, artystycznych oraz technicznych, nigdzie wcześniej nie

publikowanych.
2. Nadesłane zdjęcia mogą być wykonane na sprzęcie dowolnej firmy, w technice pola jasnego,
ciemnego, we wszystkich technikach kontrastowych, z użyciem światła spolaryzowanego lub
fluorescencyjnego.
3. Zdjęcia z informacją dotyczącą techniki wykonania, użytego przyrządu oraz z opisem przedmiotu
fotografowanego należy przesłać w formie cyfrowej (format jpg, tif, z rozdzielczością minimum
1024x1280 pikseli) na CD oraz dodatkowo – w formie wydruku na papierze fotograficznym
w formacie A-4.
4. Nagrodami głównymi są aparaty cyfrowe firmy „Olympus”. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione
prace będą publikowane na okładkach biuletynu KBN „Sprawy Nauki” oraz na wystawie
pokonkursowej w Muzeum Ziemi PAN.
Prace oznaczone godłem wraz z dołączoną kopertą zawierającą: powtórzenie godła, imię i nazwisko,
adres, informacje o autorze oraz pisemne oświadczenie, że zdjęcia są dziełem autora i wszystkie
prawa autorskie należą do niego należy przesłać na adres:
Redakcja „Sprawy Nauki”
Al. Niepodległości 188 b
00-608 Warszawa
(z dopiskiem: konkurs foto)
Więcej o konkursie na stronach internetowych organizatorów:
www.sprawynauki.waw.pl, www.olympus.pl, www.mz-pan.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/3547.html
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Targi PCI DAYS 19-20 maja 2021
Targi dla Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego PCI Days to długo oczekiwane wydarzenie
branżowe.
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Alergia może być dziedziczna?
Jak zminimalizować ryzyko alergii? Jest kilka prostych zasad, które warto znać i stosować.
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Jak stres wpływa racjonalne decyzje?
W jakim stopniu nasze emocje wpływają na podejmowanie złożonych decyzji?

05-08-2020

Psycholog o usuwaniu złych nawyków
Nie każde działanie nawykowe może wydawać się sensowne. Ale może każde ma jakiś cel?
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Szczepionka przeciw gruźlicy a pandemi?
Kraje w których obowiązywały szczepienia przeciwko gruźlicy miały mniej zakażeń i zgonów.

05-08-2020

Rosyjska szczepionka przeciwko Covid-19 w
sierpniu
W październiku planowane są masowe szczepienia, w pierwszej kolejności wśród lekarzy i
nauczycieli.
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Projekt rozporządzenia dot. przekształcania
instytutów badawczych
Nowe rozporządzenie dostosowuje przepisy do obowiązujących już ustaw.

05-08-2020

Kiedy wykonać test na koronawirusa?
Test należy wykonać w odpowiednim czasie. W jakim?
Informacje dnia: Targi PCI DAYS 19-20 maja 2021 Alergia może być dziedziczna? Jak stres wpływa
racjonalne decyzje? Psycholog o usuwaniu złych nawyków Szczepionka przeciw gruźlicy a pandemi?
Rosyjska szczepionka przeciwko Covid-19 w sierpniu Targi PCI DAYS 19-20 maja 2021 Alergia może
być dziedziczna? Jak stres wpływa racjonalne decyzje? Psycholog o usuwaniu złych nawyków
Szczepionka przeciw gruźlicy a pandemi? Rosyjska szczepionka przeciwko Covid-19 w sierpniu Targi
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