Biblioteka Szkolna w Kamionce
zaprasza do wzięcia udziału
w konkursie fotograficznym

SLEEVEFACE
„Z KSIĄŻKĄ CI DO TWARZY”
WYBIERZ CIEKAWĄ OKŁADKE, ZRÓB INTERESUJĄCY SLEEVEFACE,
WYGRAJ NAGRODY

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów - Zespołu Szkół w Kamionce.
Czas trwania konkursu od 01.10.2020 r. do 30.10.2020 r.
Zdjęcia prosimy przesyłać na adres: ewuska05@wp.pl

DLA ZWYCIĘZCÓW ATRAKCYJNE NAGRODY!!!
regulamin: www.zskamionka.pl

Regulamin konkursu

SLEEVEFACE
„Z KSIĄŻKĄ CI DO TWARZY”
Organizator konkursu: Biblioteka Szkolna.
adres e-mail: ewuska05@wp.pl

Cele konkursu:









popularyzacja i podnoszenie poziomu czytelnictwa,
zachęcanie do sięgnięcia po literaturę,
rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
zachęcanie do twórczej aktywności,
rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki,
promocja biblioteki szkolnej w środowisku,
dobra zabawa.

Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół
w Kamionce.
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie zdjęcia zgodnie z założeniami techniki „sleeveface”,
która polega na fotografii osoby z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała, lub inaczej
wkomponowanie książki w adekwatne do jej okładki otoczenie. W efekcie powstaje złudzenie
prezentujące kreatywne połączenie fotografowanej osoby z postacią i tłem z okładki. Wybór okładki
do fotografii jest dowolny, a tło zależy od inwencji autora i interpretacji tytułu fotografowanej książki.
3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną fotografię. Zdjęcia nie spełniające zasad uczestnictwa
nie będą brane pod uwagę.
4. Podczas oceny prac, pod uwagę będą brane następujące kryteria:

- zgodność z tematem,
- oryginalność,
- twórcze podejście do tematu,
- walory artystyczno-wizualne książki,
- jakość techniczna pracy,
- dokładność dopasowania okładki do postaci.
5. Zdjęcia czarno-białe lub kolorowe i karty zgłoszenia należy przesłać na adres ewuska05@wp.pl.
6. Zdjęcia bez karty zgłoszenia i załączonych oświadczeń nie będą brały udziału w konkursie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii
do organizacji pokonkursowej wystawy.
Terminarz
1. Konkurs będzie trwał od 01.10. 2020 r. do 30.10.2020 r.
2. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie (decyduje data złożenia).
4. Ogłoszenie wyników odbędzie się w pierwszym tygodniu listopada 2020 roku.
6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół w Kamionce i profilu
szkoły w serwisie Facebook.
Nagrody:
Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.
Jury wyłoni zdobywcę pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.
Zastrzega się możliwość dokonania zmian w ilości przyznanych nagród.
Możliwe jest przyznanie wyróżnień lub przyznanie nagrody specjalnej.

Załącznik nr 1

Karta zgłoszenia do konkursu fotograficznego
SLEEVEFACE
„Z KSIĄŻKĄ CI DO TWARZY”
Imię i nazwisko uczestnika: ............................................................................................................
Tytuł i autor prezentowanej książki: ..............................................................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: ……………………...........................................................................

Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/mojego syna*
przez Bibliotekę Szkolną Zespołu Szkół w Kamionce w celu organizacji i realizacji konkursu
fotograficznego SLEEVEFACE „Z KSIĄŻKĄ CI DO TWARZY”
Imię i nazwisko uczestnika: ...................................................................................................

.....................................
data

..............................................................
czytelny podpis/rodzica/prawnego opiekuna*

W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojej córki/ mojego syna*
na stronie internetowej Zespołu Szkół w Kamionce i profilu szkoły w serwisie Facebook w celu
promowania działalności kulturalnej biblioteki oraz zdania relacji z imprezy.

.....................................
data

*niepotrzebne skreślić

................................................................
czytelny podpis/rodzica/prawnego opiekuna*

