
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

SLEEVEFACE, UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ I TY 

 

Sleeveface to zdjęcia przedstawiające osoby z zasłoniętą częścią siebie przez okładkę książki 

(np. twarz, ręce). W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne i zabawne połączenie 

fotografowanej osoby z ilustracją na okładce. 

Stań się częścią książki! Znajdź ciekawą lekturę i zrób z nią zdjęcie. Praca ma pokazywać, ze 

Ty i książka jesteście jednością. 

1. Celem konkursu jest: 

- rozwijanie i popularyzacja czytelnictwa, 

- popularyzacja fotografii, 

- prezentacja osiągnięć uczestników konkursu, 

- rozwijanie zmysłu obserwacji. 

 

2. Zasady uczestnictwa: 

- Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 39 im. 

kpt ż. w. Kazimierza Jurkiewicza. 

- Jury oceniać będzie uczestników w trzech grupach wiekowych: 

• uczniowie klas 1-3, 

• uczniowie klas 4-6, 

• uczniowie klas 7-8, 

- Czas trwania konkursu: 

• 23 kwietnia – ogłoszenie konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw 

Autorskich, 

• 14 maja – ostatni dzień nadsyłania prac. 

- Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno zdjęcie wykonane w dowolnej przestrzeni 

(dom, ogród… itp.) z wykorzystaniem księgozbioru bibliotecznego lub własnego. 



- Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu, wykonane samodzielne i nigdzie 

niepublikowane. 

- Prace w formacie jpg bądź pdf, należy przesłać na adres szkolnej biblioteki: 

biblioteka.sp39@gmail.com.  

- Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym sprzętem, również telefonem komórkowym. 

- W temacie e-maila należy napisać: Szkolny konkurs Sleeveface, a w treści wiadomości dane 

uczestnika (imię, nazwisko i klasę), tytuł pracy oraz zgodę opiekuna (załącznik nr 1). 

- Zgłoszone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. Udział w konkursie 

jest równoznaczny ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych. 

- Dla autorów najciekawszych prac ufundowano nagrody książkowe i dyplomy. 

 

3. Zasady rozstrzygnięcia konkursu: 

- Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez szkolne jury. 

- Ogłoszenie wyników nastąpi 21 maja. 

- Przy ocenie fotografii będzie brana pod uwagę estetyka, przekaz, zgodność z tematem, 

oryginalność, twórcze podejście do tematu, walory artystyczno-wizualne, jakość techniczna 

pracy, dokładność dopasowania okładki do postaci. 
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Załącznik nr 1 

ZGODA OPIEKUNA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

SLEEVEFACE, UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ I TY 

 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

Imię uczestnika  

Nazwisko uczestnika  

Klasa  

Tytuł pracy  

 

Zgłoszenie się do konkursu, oznacza akceptację regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu, ogłoszenia jego wyników, 

zamieszczenie zdjęć uczniów na internetowej stronie szkoły oraz przekazania zwycięzcom 

nagród w konkursie. 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w szkolnym konkursie dla uczniów Klas I-VIII 

„Sleeveface, ubierz się w książkę i Ty”. Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla 

celów niniejszego Konkursu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119,s.1). 

 

 

 

.....................................................................................................  

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 

 


