
KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„UBRANI W KSIĄŻKĘ – SLEEVEFACE W 

BIBLIOTECE” 2023 r. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Konkurs  „Ubrani w książkę  - sleeveface w bibliotece” jest organizowany 

przez Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół  podstawowych z terenu Gminy 

Radomyśl Wielki z klas 4-8 zainteresowanych fotografią i książką. 

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii techniką sleeveface. 

* Sleeveface -  polega na robieniu zdjęć z zasłoniętą przez okładkę część ciała. 

W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące bardzo ciekawe  połączenie 

sylwetki fotografowanej osoby z ukrytym książkowym alter ego. To 

nowoczesny, modny i zabawny pomysł na popularyzację  czytelnictwa                   

i bibliotek. 

 

II. Cel konkursu: 

1. Wzbudzanie zainteresowania księgozbiorem biblioteki publicznej.  

2. Promocja czytelnictwa i książki w niekonwencjonalny sposób. 

3. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności .  

4. Zachęcenie uczniów do rozwijania zainteresowań  fotograficznych. 

 



III. Zasady udziału w konkursie. 

1. Zadaniem konkursowym  jest wykonanie fotografii w konwencji sleeveface, 

czyli zdjęcia którego elementem jest okładka książki częściowo zasłaniająca 

fotografowaną osobę – w taki sposób, aby stanowiły spójną całość. 

2. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jedno zdjęcie. 

3. Czas  trwania konkursu: 20.03.2023 r.  – 14.04.2023 r . 

4. Zdjęcie można wykonać w dowolnym miejscu wybranym przez uczestnika 

konkursu.  

5. Fotografie należy przesłać na adres mailowy :  

bradomysl@kultura.radomyslwielki.pl  

6. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne - Format 

zapisu: JPEG, z maksymalnie dużą rozdzielczością (zdjęcia będą drukowane).  

7. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielnie wykonane zdjęcia 

nienaruszające praw autorskich osób trzecich.  

8. Zgłoszone do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane. 

9. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych  i wizerunku oraz na publikację na stronach www i 

Facebook SCKiB w Radomyślu Wielkim. 

10. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora Jury. 

11. Opis prac: Imię i Nazwisko , szkoła, klasa. 

12. Prace najbardziej pomysłowe zostaną nagrodzone i upublicznione                  

w SCKiB oraz na stronach www i Facebook. 

13. Ogłoszenie wyników nastąpi 21.04.2023 na stronie Facebook SCKiB. 
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