I Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Sleeveface z książką”
REGULAMIN
Organizator konkursu:
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
Koordynatorzy konkursu: nauczyciele Zespołu: Marta Dąbrowska, Elżbieta Paluch
Czas trwania konkursu: do 26 marca 2018 roku
Cele konkursu:
- popularyzacja czytelnictwa w niekonwencjonalny sposób, również poprzez
zainteresowanie szatą graficzną książki;
- rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznych,
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności;
- popularyzacja idei obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Polski
- wzbudzenie zainteresowania księgozbiorem biblioteki szkolnej;
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu mogą być : uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz II i III klas
gimnazjum powiatu mińskiego oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu mińskiego.
2. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić najwyżej 3 zdjęcia.
3. Przedmiotem konkursu mogą być dwie kategorie prac:
- fotografie konkursowe - są to zdjęcia z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała, zgodnie z
założeniami techniki sleeveface,
- praca konkursowa może być wykonana w programie graficznym o ile autor pracy przedstawi oprócz
pracy końcowej zdjęcia źródłowe, z których wykonał swoją pracę (zdjęcia w postaci elektronicznej),
Wybór książki do fotografii jest dowolny, a tło zależy od inwencji autora i interpretacji tytułu
fotografowanej książki.
Sleeveface - polega na robieniu zdjęć z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. Polega on na
wykonaniu zdjęcia, na którym widoczna jest okładka książki, sfotografowana w ten sposób, że łączy się z
sylwetką osoby i stanowi jej przedłużenie lub dopełnienie. Stwarza to iluzję jednolitego obrazu - przy
założeniu, że okładka jest trzymana przez osobę fotografowaną lub osobę trzecią, a pozujący stanowi jej
przedłużenie.
4. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne: rozmiar zdjęcia: 20x30 cm, format
zapisu: JPG z danymi EXIF, minimalna rozdzielczość: 3000x2000 px
Uczestnik konkursu przedstawia prace w postaci elektronicznej i w postaci wydruku. Wydrukowane
fotografie oraz zapisane w formacie JPEG na dowolnym nośniku (do skopiowania) należy dostarczyć do
biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim –
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43 w terminie do 26 marca 2018 r.
Nadsyłane zdjęcia muszą być opisane danymi: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły, telefon
kontaktowy i adres mailowy. Dane te należy umieścić na odwrocie każdej fotografii.
Zasady rozstrzygnięcia konkursu:
1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez Organizatorów.

Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: kreatywność, technika wykonania,
wybór tła, kompozycja zdjęcia, dokładność dopasowania książki do postaci, poczucie humoru. Oceny jury
dokonywane są w dwóch kategoriach wykonania pracy (fotografia, praca graficzna).
2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
3. Laureaci oraz wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe. Wśród pozostałych uczestników rozlosujemy
dodatkowe upominki.
4. Nagroda specjalna przewidziana jest dla autora pracy konkursowej, której tematyka będzie się
odnosić do rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości Polski.
5. Nagrodzone fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz w prasie lokalnej.
6. Najciekawsze prace nadesłane na konkurs zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
7. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu jego rozstrzygnięcia.
8. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
9.Laureaci zostaną telefonicznie lub mailowo powiadomieni o terminie wręczenia nagród.
10.Wręczenie nagród i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w kwietniu 2018 roku.
Zasady konkursu:
1. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zapewnia, że:
- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
- nie narusza praw autorskich osób trzecich,
- nie narusza dóbr osobistych, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych
zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych .
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania fotografii na wystawach pokonkursowych oraz
w innych publikacjach promocyjnych lub informacyjnych.
4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace nie nagrodzone w innych konkursach oraz będące
oryginalnymi pracami autorów.
5.Zgłoszone do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane
6. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane
do konkursu.
7. Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie zgody na publikację pracy przez organizatora oraz podpisanie
zgody na prawo do wizerunku.
Postanowienia końcowe:
1. Uczestnicy podpisują oświadczenie (załącznik 1 i 2).
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich
przez uczestników konkursu.
3. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
4. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych Organizatora.

Kontakt do organizatorów: Elżbieta Paluch: biblioteka.43.44@gmail.com
Marta Dąbrowska: dabrowska_m@10g.pl
Tel. 25 759 3477

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody autora na wykorzystanie przez
organizatorów pracy konkursowej do celów edukacyjno-marketingowych. Zostałem/am
poinformowany/a, że zgoda jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści ich poprawienia
oraz cofnięcia zgody.
6.
7. 8. Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 97 Nr 133 poz.883 z późn. zm.) uczestników oraz
ich opiekunów.
8. Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna z siedzibą w Koninie, ul
Przemysłowa 7, jako administrator danych informuje, że dane będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia konkursu pn. SLEEVEFACE. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do czynności związanych z
konkursem

