
 

REGULAMIN  KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

SLEEVEFACE  

Sleeveface to inicjatywa polegająca na robieniu zdjęć z zasłoniętą przez okładkę książki 

częścią ciała. W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące połączenia sylwetki 

fotografowanej osoby z ukrytym książkowym alter ego. 
 

I. ORGANIZATOR: 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie  

Filia w Kole 

ul. Toruńska 68 

62-600 Koło 

tel. 63 2721261 

www.pbpkonin.pl  

 

II.  TERMIN KONKURSU: 

1. Zdjęcia wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Organizatora do 

dnia 12.04.2017 r. 

2. Lista  laureatów  i  osób  wyróżnionych  zostanie  zamieszczona  na  stronie 

internetowej Biblioteki 24.04.2017 r. 

3. Wręczenie nagród odbędzie się 10.05.2017 r. w siedzibie Organizatora. 

III. ADRESACI KONKURSU: 

Konkurs adresowany jest do uczniów: 

 szkół gimnazjalnych z miasta Koła i powiatu kolskiego 

 szkół ponadgimnazjalnych z miasta Koła i powiatu kolskiego. 

IV. CELE KONKURSU: 

 popularyzacja czytelnictwa w niekonwencjonalny sposób, 

http://www.pbpkonin.pl/


 rozwijanie wyobraźni i kreatywności młodzieży, 

 wizualizacja poprzez fotografię pasji czytania i zamiłowania do książek, 

 stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych, 

 promocja Biblioteki Pedagogicznej w regionie. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

1. Uczestnik wykonuje fotografię z wykorzystaniem okładki książki. 

2. Jedno zdjęcie - odbitka fotograficzna w formacie 20 x 30 cm (kolorowa lub czarno-

biała) 

3. Każdą pracę należy opatrzeć metryczką: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwa 

szkoły. 

4. Do pracy konkursowej należy dołączyć (nie doklejać) wypełniony Formularz 

zgłoszeniowy będący załącznikiem do Regulaminu. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

2. Zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo ekspozycji prac. 

4. Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatora. 

5. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję 

podejmuje Organizator w porozumieniu z jury. 

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej CDN Publicznej 

Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Filii w Kole: www.pbpkonin.pl.  

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody autora na wykorzystanie 

przez organizatorów pracy konkursowej do celów edukacyjno-marketingowych. 

Zostałem/am poinformowany/a, że zgoda jest dobrowolne i przysługuje mi prawo 

dostępu do treści  ich poprawienia oraz cofnięcia zgody. 

 

8. Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 97 Nr 133 poz.883 

z późn. zm.) uczestników oraz ich opiekunów.  

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna z siedzibą w 

Koninie, ul Przemysłowa 7, jako administrator danych informuje, że dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu pn. SLEEVEFACE. Przysługuje 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest 

dobrowolne, jednakże niezbędne do czynności związanych z konkursem.  

 

http://www.pbpkonin.pl/

