
 

 

                                                                              
III OGÓLNOPOLSKI  KONKURS FOTOGRAFICZNY 

"Sleeveface z książką" 
Biblioteka szkolna zaprasza uczniów do udziału w konkursie fotograficznym “Sleeveface z 

książką”. 

Sleeveface to zabawa polegająca na dopasowywaniu zd jęć z okładek płyt winylowych do różnych 

sytuacji, ludzi i miejsc. Proponujemy zamiast płyt użyć książek znajdujących się zarówno w 

domowych, miejskich jak i szkolnych bibliotekach.  

Wystarczy więc wybrać okładkę u lubionej książki i sprytnie wmontować ją  

w zdjęcie części swojej twarzy lub sylwetki i zrobić sleeveface.  

Fotografie formatu A4  należy przesłać do dnia 05.12 .2017 r. 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 08. 12. 2017 r. 

 Informacje zostaną umieszczone  na stronie internetowej www.s p3 parczew.pl   

    

 REGULAMIN KONKURSU  

1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Polsce. 

2. Celem konkursu ,,Sleeveface z książką” jest:  
 Wizualizacja pasji czytania, miłości do książek.  
 Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu.  

 Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, dialogu ze światem i wyrażania 
emocji.                                                                                                                        

      3. Prace będą oceniane w następujących KATEGORIACH:  
  KATEGORIA I : szkoły podstawowe klasy I-III;  
  KATEGORIA II:  szkoły podstawowe klasy IV-VI;  

  KATEGORIA III:  szkoła podstawowa kl. VII i klasy gimnazjalne; 
4. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony praw autorskich i prawa  

do ochrony wizerunku. 
 Autor fotografii przekazując zdjęcie na konkurs wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych  

i na publikację prac.  

 Należy uzyskać od osoby fotografowanej zgodę na wykorzystanie jej wizerunku (w przypadku dziecka 
zgodę rodziców) i załączyć ją do przekazanej pracy.                                                

      5.   Jury, oceniając pracę, weźmie pod uwagę: jakość techniczną wykonania fotografii, samodzielność                
pomysłu i wykonania, zgodność z tematem, oryginalność pracy.  

      6. Zasady nagradzania: 

 Laureaci za miejsca I – III otrzymają nagrody książkowe oraz liczne niespodzianki.  
 Fotografie zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie w bibliotece.  

 Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.  
 Każdy uczestnik  konkursu może dostarczyć maksymalnie 3 fotografie, na adres:  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3  

IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY  W PARCZEWIE,               
            ul. Spółdzielcza 7, 21-200 Parczew  

            z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.  
            Komisja konkursowa zwróci się o przesłanie wyróżnionych prac również d rogą                  

elektroniczną.  

8. Zdjęcia nie należy podpisywać lecz na jego odwrocie umieścić HASŁO i KATEGORIĘ.  
      9.   W oddzielnej, zaklejonej kopercie należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy 

            (załącznik 1 do regulaminu) oraz zgody osób fotografowanych na publikację wizerunku     
            (załącznik 2 do regulaminu).  
10.Wszystkie informacje na www.sp3parczew.pl oraz pod adresem: sekretariat@sp3parczew.pl 
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Załącznik 1 do regulaminu "Sleeveface z książką" 
 
 

 

Formularz zgłoszeniowy 

 

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY 

"Sleeveface z książką" 
 

 

HASŁO którym podpisane są zdjęcia ......................................................................................................  

 

Ilość złożonych prac (max 3)  ........................................................................................................ 

 

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

 

Data urodzenia i klasa ............................................................................................................. 

 

Nazwa i adres szkoły ......................................................................................................... 

 

Szkolny koordynator konkursu ....................................................................................................... 

 

E-mail (gdzie przekazać informacje o wynikach i dniu rozstrzygnięcia konkursu) ........................................................ 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych, na wielokrotne, nieodpłatne publikowan ie zgłoszonej  
do Konkursu fotografii, na jej publiczną ekspozycję oraz opublikowanie mojego imienia, nazwiska w materiałach 

promocyjnych związanych z Konkursem przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły  
w Parczewie, na stronie internetowej www.sp3parczew.pl oraz na stronach internetowych, w gazetkach 
 i gablotach szkół biorących udział w konkursie. 
  
. 

 

………………………………………………….  

data i podpis autora zdjęć 

 
 
 
 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA OSOB Y NIELETNIEJ  

 

Ja, niżej podpisany………….................................................................................................... 
Imię i nazwisko 

 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna ……………………………………………………………..  

 

w konkursie fotograficznym  "Sleeveface z książką" i akceptuję regulamin konkursu.  
 

 

 

………………………………………………….  
data i podpis rodzica 

http://www.sp3parczew.pl/


 

 

Załącznik 2 do regulaminu "Sleeveface z książką" 

 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka
1)

 

 

Ja, niżej podpisany 
........................................................................................................ 

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego osoby fotografowanej 

 

wyrażam zgodę ............................................................................................................ 
(tu wpisać imię i nazwisko osoby fotografującej) 

 

na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

 

................................................................................................................................. 
(tu wpisać imię i nazwisko osoby fotografowanej) 

 

 

na potrzeby konkursu "Sleeveface z książką": w materiałach publikowanych 

lub autoryzowanych przez Szkołę Podstawową im. Króla Władysława Jagiełły  
w Parczewie, na stronie internetowej www.sp3parczew.pl oraz na stronach 

internetowych, w gazetkach i gablotach szkół biorących udział w konkursie. 
 

......................................................................... 
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 
 
 
 
 

Miejscowość.................................................................., 
data.................................................. 
 
1)

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi 
zmianami) oraz Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631  
z późniejszymi zmianami)  

 
 
 

http://www.sp3parczew.pl/

