
Sleeveface! wkomponuj się w okładkę ! 

Nowoczesny, modny i zabawny pomysł na popularyzację czytelnictwa i Biblioteki.  

To zdjęcia, których elementem jest okładka książki – wkomponowana w ten sposób,  

że widoczna jest jako część twarzy, ciała bądź całej sylwetki. W efekcie powstaje 

złudzenie prezentujące czasem zabawne, kreatywne połączenie osobowości czytelnika  

z jego książkowym wcieleniem. 

 
REGULAMIN 

 
1. Organizatorzy konkursu: 

 
Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Kobylanach, Pl. R. Kaczorowskiego 1,  
21-540 Małaszewicze, tel. 83 411 20 60 
 

2. Czas trwania konkursu: 
 

od 27 marca 2017r. do 28 kwietnia 2017r. 
 

3. Cele konkursu: 
 

- popularyzacja czytelnictwa i Biblioteki w niekonwencjonalny sposób,  
- rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznych,  
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. 
 

4. Zasady konkursu: 
 

1. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy gminy Terespol: uczniowie klas IV – VI, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dorośli (bez określonej górnej granicy wieku, 
nie uczące się w szkole). 
2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zapewnia,  
że: posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich 
osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych, które zostały na nich przedstawione oraz 
innych dóbr prawnie chronionych. 
4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem  
zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997r.  
o ochronie danych osobowych oraz przeniesieniem praw autorskich na Organizatorów. 
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania fotografii na wystawach 
pokonkursowych oraz w innych publikacjach promocyjnych lub informacyjnych. 
6. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace nie nagrodzone w innych konkursach 
oraz będące oryginalnymi pracami autorów. 
7. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną 
zakwalifikowane do konkursu. 
 
 
 
 
 



5. Format fotografii i warunki dostarczenia: 
 

1. Każdy z uczestników może zgłosić 1 pracę. 
3. Do każdej fotografii należy dołączyć następujące dane: 
- imię i nazwisko autora, tel. kontaktowy 
- nazwę szkoły i klasy 
- miejsce wykonania fotografii. 
4. Do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej należy dostarczyć:  
- fotografię zapisaną w formacie JPEG na dowolnym nośniku (do skopiowania) 
ewentualnie wysłaną drogą mailową (o rozdzielczości minimum 1024 x768 pikseli)  
na adres: mjaszczuk@gminaterespol.pl : 
- w temacie wiadomości należy wpisać: Konkurs Sleeveface), 
- w treści wiadomości: imię i nazwisko autora zdjęcia, nazwę szkoły i klasę, miejsce 
wykonania fotografii. 
 

6. Zasady rozstrzygnięcia konkursu i przyznawanie nagród: 
 
1. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:  

- Dzieci szkolne: klasa IV – VI 
- Gimnazjum: klasa I – III 
- szkoła ponadgimnazjalna  
- Dorośli (bez określonej górnej granicy wieku, nie uczące się w szkole) 

2. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez Organizatorów. 
3. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. 
4. Laureaci poszczególnych kategorii otrzymają książki oraz nagrody rzeczowe za zajęcie 
I, II oraz III miejsca. 
5. Nagrodzone fotografie zostaną opublikowane na stronach internetowych 
Organizatorów oraz w prasie lokalnej. 
6. Wszystkie prace nadesłane na konkurs zostaną zaprezentowane na wystawie 
pokonkursowej. 
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10 maja 2017r., wyniki opublikowane 
zostaną na stronie www.gck.gminaterespol.pl oraz na Facebooku.  
Wręczenie nagród nastąpi w dniu 14 maja 2017r. na Pikniku z książką, który odbędzie 
się przy Prochowni w Kobylanach. Laureaci konkursu zostaną poinformowani 
telefonicznie. 
8. Organizator nie zwraca prac. 
  

7. Postanowienia końcowe: 
 

1. Uczestnicy podpisują oświadczenie (załącznik). 
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich 
osób trzecich przez uczestników konkursu. 
3. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
4. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych: www.gck.gminaterespol.pl, 
www.gminaterespol.pl oraz portalu  www.facebook.com/gckkobylany/ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

...................................................... 
Miejscowość, data  

 
 

............................................................. 
(imię i nazwisko) 
............................................................. 
 
............................................................. 
(nazwa szkoły/miejscowość) 
 
 
 

Oświadczenie 
 
 

1.Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego 
Sleeveface i zgłoszone przeze mnie fotografie są mojego autorstwa. 
2.Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w zgłoszeniu konkursu i wyrażam zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska na 
potrzeby konkursu fotograficznego. 
3.Oświadczam, że rozpoznawalne na zdjęciach osoby wyraziły zgodę na publikację  
ich wizerunku. 
 
 
.................................................................................................... 
(podpis uczestnika konkursu) 
 
 
 
..................................................................................................... 
(podpis rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej) 


