
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„SLEEVEFACE - ubierz się w książkę” 

 

W związku z obchodami Tygodnia Bibliotek 08-15.05.2021 r. Biblioteka Pedagogiczna 

w Ostrołęce Filia w Wyszkowie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym, aby wziąć 

udział należy wykonać i przesłać do biblioteki fotografię Sleeveface. 

„Sleeveface to zdjęcia, których elementem jest okładka książki lub płyty – wmontowana 

w obraz w ten sposób, że widoczna jest jako część twarzy, ciała, sylwetki. Efekt jest 

zaskakujący, często zabawny, a wymyślanie kolejnych montaży wymaga wyobraźni  

i kreatywności” (Biblioteka w Szkole, 2016, nr 1, s. 8). 

 

 

§ 1 

Organizatorzy konkursu: 

Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce Filia 

w Wyszkowie 

 

§ 2 

Cele konkursu: 

 Popularyzacja czytelnictwa i książek wśród uczniów. 

 Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wyobraźni i kreatywności dzieci.  

 Upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki.  

 Promocja biblioteki pedagogicznej w środowisku lokalnym. 

 

§ 3 

Adresaci konkursu: 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z Wyszkowa  

i powiatu wyszkowskiego. 

 

§ 4 

Prace konkursowe: 

1. Zadaniem Uczestników jest wykonanie fotografii Sleeveface. 

2. Fotografię wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać do 08.05.2021 r. na adres mailowy: 

marta.malinowska@bp.ostroleka.pl Wielkość pliku nie może być mniejsza niż 4 mln 

pikseli. Prace powinny być zapisane w formacie JPG bez kompresji. 

3. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko 1 zdjęcie wykonane w bibliotece lub dowolnym 

miejscu. 

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

publikowane. 

5. Zdjęcia nie mogą być efektem montażu komputerowego.  

mailto:marta.malinowska@bp.ostroleka.pl


6. Organizator  zastrzega sobie prawo do poproszenia o przesłanie oryginalnych plików  

z aparatu. W przypadku niedostarczenia pliku z aparatu lub ujawnienia innych 

niezgodności z regulaminem już po wybraniu prac zdjęcia mogą zostać 

zdyskwalifikowane. 

 

§5 

Przebieg konkursu: 

1. Oceny prac konkursowych dokona jury w składzie określonym przez organizatora. 

2. Jury oceniać będzie: kreatywność, oryginalność, pomysłowość. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi do dn. 15.05.2021 r. 

4. Laureaci konkursu o wynikach i formie odbioru nagrody zostaną poinformowani 

telefonicznie.   

5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki 

Pedagogicznej, Facebooku oraz na portalach lokalnych. 

6. Prace zostaną wyeksponowane w formie wystawy wirtualnej na stronie Biblioteki 

Pedagogicznej w Wyszkowie.  

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Fotografie nie podlegają zwrotowi i zostają do dyspozycji organizatora. 

2. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. 

3. Przesłanie fotografii na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw 

autorskich. Oznacza także akceptację warunków konkursu, jego regulaminu oraz zgodę 

na publikację materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu. 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na 

przetwarzanie przez organizatora jego danych na potrzeby konkursu oraz w celach 

marketingowych. 

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem organizatorowi 

prawa do zamieszczania zdjęć na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej  

w Ostrołęce Filii w Wyszkowie oraz prezentowania ich na wystawach, w materiałach 

promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych opisujących działalność 

Biblioteki Pedagogicznej, które mogą być zamieszczone w gazetach i czasopismach. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu. 

7. Jury zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu. 

8. W przypadku wątpliwości prosimy dzwonić pod nr tel. 506-836-443.  

 

 

 

 


