
Regulamin konkursu fotograficznego 

„Ubrani w książkę czyli Sleeveface w bibliotece” 

 

ORGANIZATOR 

Biblioteka  Szkoły Policealnej im. H. Chrzanowskiej w Giżycku 

CELE KONKURSU 

- popularyzacja czytelnictwa poprzez zainteresowanie grafiką książki, 

- popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu 

- prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej 

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności 

- wzbudzanie zainteresowania księgozbiorem biblioteki szkolnej 

UCZESTNICY 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE   

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii techniką sleeveface. 

2. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.  

3. Do fotografii należy użyć książek, jakie dostępne są w bibliotece organizatora. Zasoby można 

sprawdzić na stronie internetowej szkoły (zakładka Baza szkoły/Biblioteka) lub bezpośrednio pod 

adresem: http://m002533.molnet.mol.pl 

4. Zdjęcia wraz z wymaganymi informacjami przesłać na adres e-mailowy: biblszpol@wp.pl 

W temacie należy wpisać „Sleeveface”, a w treści wiadomości należy podać imię i nazwisko, email, 

ewentualnie szkołę (dla osób uczących się) oraz nr kontaktowy telefonu (nieobowiązkowo).  

5. Termin przysyłania prac: do dnia 15 maja 2018 r. 

6. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne: 

- format zapisu: JPG 

- maksymalna pojemność: 10 MB, 

- minimalna rozdzielczość: 1024x768,  

- zdjęcia mogą być poddane obróbce graficznej, 

- przesyłany plik ze zdjęciem musi być opisany imieniem i nazwiskiem jego autora oraz tytułem 

wykorzystanej książki. 

 

mailto:biblszpol@wp.pl


ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU I  NAGRODY 

1. Oceny prac oraz przydziału nagród dokona specjalnie powołane jury. 

 Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. 

2. Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: 

-  technika wykonania, ujęcie tematu, kompozycja zdjęcia,   

- wartości artystyczne, estetyczne i merytoryczne zdjęć, 

- spełnienie wymogów formalnych,   

- kreatywność. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu: do 25 maja 2018 r. 

4. Laureaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i sposobie realizacji nagród. 

5. Nagrodami w konkursie będą talony na zabiegi kosmetyczne (upiększające, pielęgnacyjne) lub 

masaże oraz nagrody rzeczowe.  

6. Terminy realizacji i rodzaj zabiegu będą ustalane bezpośrednio z laureatami.  

7. Miejsce wykonywania zabiegów i odbioru nagród rzeczowych: Giżycko, ul. Sikorskiego 3. 

8. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie szkoły oraz na szkolnym profilu 

Facebook. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

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. 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. 


