
KONKURS FOTOGRAFICZNY „SLEEVEFACE – CZYLI UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ” 

REGULAMIN KONKURSU 

I. Organizatorzy akcji Organizatorem akcji jest Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie filia  

w Bolewicach.  

II. Cel akcji  

Celem akcji jest:  

- promocja czytelnictwa i książki w niekonwencjonalny sposób  

- zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania oraz korzystania z zasobów biblioteki  

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych  

- zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczej aktywności  

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności  

- popularyzacja twórczości wśród społeczności lokalnej  

- upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki  

III.     Zasady udziału w konkursie:  

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii w formie sleeveface, czyli zdjęcia, którego 

elementem jest okładka (lub ilustracja) książki częściowo zasłaniająca fotografowaną osobę – w taki 

sposób, aby stanowiły spójną całość. 

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich grup wiekowych.  

3. Czas trwania konkursu: 17.01.2022 – 28.01.2022  

4. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową  

5. Sesję fotograficzną można wykonać w dowolnym miejscu wybranym przez uczestników konkursu.  

6. Prace konkursowe – fotografie (format dowolny) należy dostarczyć do biblioteki w Bolewicach i 

Miedzichowie , lub wysłać na adres info@biblioteka-miedzichowo.pl do dnia 28.01.2022r.  

7. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne:  minimalna rozdzielczość: 1098x768 

pikseli  

8. Zdjęcia nie mogą być efektem montażu w programie graficznym.  

9. Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie te zdjęcia, które dotychczas nie były nigdzie publikowane. 

Dostarczenie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i 

wizerunku.  

10. Do zgłaszanych na konkurs fotografii należy dołączyć informacje o: autorze pracy (załącznik nr 1), 

oświadczenie rodzica/opiekuna (załącznik nr 2)  

11. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie i portalu społecznościowym facebook biblioteki.  

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich 

przez uczestników konkursu.  

13. Oceny prac dokona specjalnie powołane jury. Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o 

następujące kryteria: kreatywność, technika wykonania, ujęcie tematu, kompozycja zdjęcia.  
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14. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 31.01.2022 r. 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

IV. 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.  

2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania 

przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.  

4. Zgłoszenie prac/zdjęć na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca: 

 jest autorem/autorką załączonego zdjęcia,  

 wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanego 

zdjęcia w dowolnym czasie i formie,  

 przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,  

 wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie 

Danych Osobowych (Dz.U. z Nr.133 poz. 883) oraz, że  

 zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane,  

 jeśli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając 

fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na 

nieodpłatną publikację tego wizerunku. 


