
Regulamin konkursu fotograficznego
„SLEEVEFACE – z książką zawsze do twarzy”

 
 Sleeveface  oznacza zdjęcie  z  okładką książki  lub ubierz  się  w książkę.  Są  to

zdjęcia przedstawiające osoby z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. W ten sposób
powstaje zaskakujące i zabawne połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na okładce. 
 
Organizator:
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej.
 
Cele konkursu:  

 popularyzacja książki i czytelnictwa
 promowanie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu
 rozwijanie kreatywności i wyobraźni
 wzbudzenie zainteresowania zbiorami bibliotecznymi

 
Zasady udziału w konkursie:
 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników książki i fotografii.
2. Czas trwania konkursu: 08.05.2020 r. – 30.05.2020 r.
3. Przedmiotem  konkursu  jest  wykonanie  zdjęcia  okładki  wraz  ze  swoją  twarzą  lub

sylwetką tak, aby stanowiły spójną całość.
4. Udział niepełnoletniego uczestnika wymaga zgody rodziców lub prawnych opiekunów

i podpisania przez nich oświadczenia. (załącznik nr 1)
5. Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 zdjęcie.
6. Prace należy przesyłać w formacie JPG o pojemności do 10 Mb, wyłącznie drogą

elektroniczną.
7. Zgłoszone do konkursu zdjęcia nie mogą być:

 poddane obróbce w programach graficznych
 wcześniej publikowane

8. Zdjęcie należy przesyłać wraz:
 z wypełnioną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) oraz

zapoznanie się (podpis) z obowiązkiem informacyjnym (załącznik nr 3)
 z danymi uczestnika – imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, e-mail

9. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną
zakwalifikowane do konkursu.

10. Zgłoszenie pracy konkursowej oznacza, że:
 uczestnik posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy 
 uczestnik konkursu lub jego rodzic/opiekun prawny oświadcza, iż nie narusza

ona  praw  osób  trzecich,  w  szczególności  majątkowych  i  osobistych  praw
autorskich,  oraz  że  osoba  zgłaszająca  pracę  konkursową  ma  zgody  osób,
których wizerunki utrwalono w pracy konkursowej (załącznik nr 1)
 

Przebieg konkursu:
 

2. Termin przesyłania prac upływa 30 maja 2020 r. 
3. Prace należy przesłać jako załącznik na adres e-mail: gromadzenie@pbw.bielsko.pl
      Z dopiskiem: „SLEEVEFACE – z książką zawsze do twarzy” 
4. Prace dostarczone po 30 maja 2020 r. nie wezmą udziału w konkursie.



5. Ocena  prac  nastąpi  1  czerwca 2020 r.,  a  wyniki  zostaną  zamieszczone  na  stronie
internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.

 
Ocena prac:
 

1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
2. Przy  wyborze  najlepszych  prac  Komisja  będzie  się  kierowała  następującymi

kryteriami:
 poziomem artystycznym pracy
 oryginalnym i ciekawym ujęciem tematu
 rozwiązaniem kompozycyjnym

2. Organizator konkursu przewiduje przyznanie 3 nagród głównych.
3. Ocenie  będą  podlegać  wyłącznie  prace  uczestników,  którzy  wraz  ze  zdjęciami

dostarczą  podpisane  oświadczenia  i  zgody  będące  załącznikami  do  niniejszego
regulaminu.

 
Postanowienia końcowe:
 

1. W konkursie nie mogą wziąć  udziału pracownicy i członkowie rodzin pracowników
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. 

2. Uczestnikom  konkursu  nie  przysługuje  prawo  odwołania  od  decyzji  Komisji
Konkursowej.

3. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację
prac  konkursowych.  Prace  zostaną  zaprezentowane  na  stronie  internetowej
i Facebooku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.

4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
5. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez Komisję Konkursową.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
7. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  prawnej  za  naruszenie  praw  autorskich

osób trzecich przez uczestników konkursu.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


