
REGULAMIN  KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO  

„ SLEEVEFACE  Z  KSIĄŻKĄ” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka  szkolna Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych  nr 2  im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów ZSP nr 2 im. E. Orzeszkowej   

w Bartoszycach. 

3. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do twórczej aktywności, 

promowanie czytelnictwa  oraz popularyzacja fotografii jako sposobu 

kształtowania wrażliwości estetycznej. 

4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić  j e d e n  projekt. Oceniane będą 

wyłącznie prace wykonane samodzielnie, a nie przez zespoły autorskie. 

5. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie projektu w formie  

sleeveface ,  czyli zdjęcia,  którego elementem jest okładka książki 

częściowo zasłaniająca fotografowaną osobę – w taki sposób, by stanowiły 

spójną całość. 

6. Uczestnik konkursu robi zdjęcie z wykorzystaniem dowolnej okładki książki. 

Dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji i kontrastu, kadrowanie  

oraz konwersję do czerni i bieli. Pracę, zapisaną w  f o r m a c i e   J P G 

o  m i n i m a l n e j   r o z d z i e l c z o ś c i   6M P x,  należy przesłać w formie 

załącznika na adres  biblioteka.zsp2@o2.pl  wpisując w temacie hasło 

KONKURS. Nazwa pliku ma zawierać kolejno: nazwisko_imię_klasę  

(np. : kowalska_anna_2aLOg). 

7. Projekt  powinien być pracą autorską o oryginalnym pomyśle stworzonym 

przez uczestnika konkursu. 

8. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa  

do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą 

przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, 

nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury 

osobistej. 
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9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw 

autorskich osób trzecich przez uczestników Konkursu. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac 

 o niskiej jakości technicznej, dostarczonych w złym formacie oraz projektów, 

które w inny sposób naruszają  niniejszy regulamin. 

11. Prace zgłoszone do konkursu oceni komisja konkursowa. Ponadto będą 

uwzględnione głosy oddane pod pracami umieszczonymi w poście   

na fanpage’u Biblioteki szkolnej  ( Facebook – >Biblioteka Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej). Uzyskanie punktów  zależeć 

będzie  od  ilości polubień  pod każdym ze zdjęć. 

12. Przy ocenie projektów komisja konkursowa będzie brała pod uwagę 

następujące kryteria: 

- zgodność pracy z hasłem przewodnim konkursu, 

- oryginalność i kreatywność w podejściu do tematu, 

-walory artystyczno-wizualne projektu, 

-jakość techniczna pracy. 

13.  Zgłoszone prace zostaną wyeksponowane w Bibliotece szkolnej. Organizator 

zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego opublikowania zdjęć w materiałach 

związanych z promocją szkoły oraz na stronie internetowej ZSP nr 2. 

14. Prace należy dostarczyć drogą mailową do dnia 17 kwietnia 2021 roku. 

15. Po zebraniu wszystkich zgłoszeń, zdjęcia zostaną opublikowane na fanpage’u 

Biblioteki szkolnej w celu umożliwienia  głosowania  (do dnia 23 kwietnia 

2021 r.). 

16. Ogłoszenie wyników i informacji  o osobach nagrodzonych  nastąpi  

27 kwietnia 2021 roku. 

17. Wzięcie udziału w konkursie (dostarczenie prac) jest równoznaczne  

z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika 

zgodnie z  Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

 

 


