
   Regulamin konkursu bibliotecznego: 

 Pokaż swoje drugie oblicze, czyli sleeveface w bibliotece. 

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Placówek Kultury – Biblioteka Publiczna w 

Wąsoszu wraz z Filią Biblioteczną w Kamieniu Górowskim. 

2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zdjęcia w technice sleeveface. 

Technika ta polega na sfotografowaniu osoby z książką, w taki sposób, aby powstało 

złudzenie jedności modela z graficznym motywem zawartym na okładce książki. 

Kryteria oceny nadesłanych prac: 

• pomysłowość w podejściu do tematu 

• dobór miejsca, perspektywy, stroju, pozy, odpowiednia aranżacja tła 

• spójność fotografii 

3. Konkurs ma na celu zachęcenie mieszkańców gminy Wąsosz do korzystania              z 

zasobów biblioteki, rozwijanie zainteresowań kulturą czytania oraz wsparcie 

kreatywnego podejścia do fotografii i książek. 

4. W Konkursie może brać udział każda zainteresowana osoba. Dzieci do lat 18 – za 

zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgłoszeń można dokonywać indywidualnie 

lub zespołowo (zespół może się składać maksymalnie do trzech uczestników, np. 

model, autor zdjęcia lub aranżacji). 

5. Każdy uczestnik może zgłosić do trzech prac konkursowych, wcześniej nigdzie nie 

publikowanych, które należy przesłać pocztą elektroniczną (format JPEG) na adres 

mailowy:  b_p_wasosz1@wp.pl  wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik 1). 

6.  Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych 

osobowych uczestników na potrzeby wyżej wymienionego Konkursu oraz akceptacją 

warunków niniejszego regulaminu. 

7. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac. Jedną z form realizacji założonych celów 

będzie wystawa pokonkursowa przygotowana przez Bibliotekę Publiczną. Uczestnik 

konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie prac na stronie internetowej 

Organizatora oraz w mediach społecznościowych. 

8.  Organizator nagrodzi 3 najlepsze fotografie. Zdjęcia nie mogą być efektem 

fotomontażu.  Termin nadsyłania prac: do 31.12.2019r. 



Załącznik 1 

  Formularz zgłoszeniowy do Konkursu bibliotecznego, organizowanego przez 

Zespół Placówek Kultury – Bibliotekę Publiczną w Wąsoszu wraz z Filią Biblioteczną                 w 

Kamieniu Górowskim, pod nazwą: 

  Pokaż swoje drugie oblicze, czyli sleeveface w bibliotece. 

Dane uczestnika (-ów): 

Osoba zgłaszająca: 

1. Imię i nazwisko................................................................................................ 

adres................................................................................................................... 

wiek.................................................szkoła.......................................................... 

numer telefonu.................................................................................................. 

Współautorzy: 

2.Imię i nazwisko................................................................................................ 

adres................................................................................................................... 

wiek................................................. szkoła......................................................... 

numer telefonu.................................................................................................. 

3.Imię i nazwisko................................................................................................ 

adres................................................................................................................... 

wiek................................................. szkoła......................................................... 

numer telefonu.................................................................................................. 

   Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu: 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na mój udział w Konkursie: „Pokaż swoje drugie oblicze, czyli 

sleeveface w bibliotece.” Zapoznałem się z regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na 

publikowanie w mediach mojego wizerunku, a także na wykorzystanie przez Organizatora 

moich danych osobowych oraz wszelkich prac i materiałów, wysłanych na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ) 

   (Data i czytelny podpis) …................................................................. 

 



Załącznik nr 2 

   Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego: 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego: 

Imię i nazwisko.......................................................................................................... 

Wiek......................Szkoła.......................................................................................... 

na udział w Konkursie promującym czytelnictwo „Pokaż swoje drugie oblicze, czyli sleeveface 

w bibliotece.” Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na 

publikowanie w mediach wizerunku mojego dziecka, a także na wykorzystanie przez 

Organizatora wszelkich danych osobowych oraz prac i materiałów, wysłanych na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016 r. ) 


