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„SLEEVEFACE – UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ” -  KONKURS  

NA WYKONANIE ZDJĘCIA KSIĄŻKI METODĄ SLEEVEFACE 

 

REGULAMIN 

 

I. CELE KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

 popularyzacja czytelnictwa poprzez zainteresowanie grafiką książki i czasopisma, 

 popularyzacja fotografii jako sposób kształtowania wrażliwości estetycznej, 

 rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznych  (doskonalenie umiejętności 

posługiwania się aparatem fotograficznym), 

 wzbudzanie zainteresowań zbiorami bibliotecznymi,  

 rozwijanie wyobraźni i kreatywności,  

 zachęcenie młodzieży do twórczej aktywności. 

 

II. ORGANIZATOR KONKURSU 

 Organizatorem konkursu jest Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Powiatowym 

Centrum Rozwoju Edukacji; osoba odpowiedzialna – Ewelina Jurek, nauczyciel - 

bibliotekarz. 

 Konkurs pod Patronatem Starosty Skarżyskiego. 

        

III. UCZESTNICY 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu 

powiatu skarżyskiego. 

 

      IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani uczniowie  
ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu skarżyskiego. 

 Przedmiotem konkursu „Sleeveface – Ubierz się w książkę” jest samodzielne wykonanie projektu 
w formie sleeveface, czyli zdjęcia, którego elementem jest okładka książki częściowo 
zasłaniająca fotografowaną osobę, w taki sposób aby stanowiły spójną całość. 
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*Sleeveface - polega na robieniu zdjęć z zasłoniętą przez okładkę książki, czasopisma,  
częścią ciała. W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące bardzo ciekawe połączenia 
sylwetki fotografowanej osoby z ukrytym książkowym alter ego. To nowoczesny, modny 
i zabawny pomysł na popularyzację czytelnictwa i biblioteki. 

 Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace (3 fotografie w wersji cyfrowej  
i papierowej). 

 Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielnie wykonane zdjęcia nienaruszające 

praw autorskich osób trzecich. 

 Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne:  

* format zapisu: JPG  

* maksymalna pojemność: 3 MB, minimalna rozdzielczość: 600x800 px 

* dopuszczalne jest zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersję do czerni-bieli oraz 

kadrowanie 

* format fotografii w wersji papierowej – min. 15X21, max. 20X30 

 Każda praca musi być opatrzona danymi autora, który ją wykonał (imię, nazwisko, 

 tel. kontaktowy, klasa, pełna nazwa szkoły) 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu lub 

sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości. 

  Zgłaszane do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane.  

 Przesłanie zdjęcia do Organizatora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych i wizerunku zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. 

 Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością Organizatora, który 

zastrzega sobie prawo na późniejsze wykorzystanie zdjęć. 

 

V. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PROJEKTÓW 

 Wykonane prace – fotografie w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby Powiatowej 
Biblioteki Pedagogicznej, Plac Floriański 1 – Skarżysko – Kamienna oraz tą samą fotografie w 
wersji cyfrowej należy przesłać  na adres e-mailowy: biblioteka@pppskarzysko.pl  do dnia  
31. 03. 2018 roku. 

 

      VI. KRYTERIA OCENY: 

   Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:    

 Kreatywność i oryginalność pomysłu (oryginalne, ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu), 
 Estetyka i technika wykonania pracy (kompozycja zdjęcia, ostrość, punkty odniesienia), 
  Poprawność interpretacyjna (zgodność z założeniami idei sleeveface).  

 
 

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje komisja konkursowa powołana przez 
Organizatora. 

 Tytuł laureata konkursu otrzyma 3 uczniów, których projekty zostaną ocenione najwyżej 
(dopuszczalne są dodatkowe  wyróżnienia i miejsca równorzędne). 

 Wyniki konkursu oraz prace zostaną umieszczone na Facebook’u Biblioteki. 
 Przewidziana jest wystawa pokonkursowa w Bibliotece Pedagogicznej w Skarżysku – 

Kamiennej. 
 



 
 

VII. NAGRODY 
 

 Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. 
 Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe. 

 
VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród planowane jest na 23 kwietnia 2018 roku – 
Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich.  Laureaci zostaną telefonicznie lub mailowo 
powiadomieni o dokładnym terminie wręczenia nagród. 
 
 

Czekamy na twórcze i  zaskakujące pomysły. 

 

 
                                                                                                               

 


