
Nudzisz się w ferie? Lubisz książki? 

 Konkurs fotograficzny w bibliotece !!! 

 

„Zapozuj z książką, czyli książkowy Sleeveface”  – konkurs promujący zainteresowania 

czytelnicze oraz kreatywne wykorzystanie nowoczesnej technologii, adresowany do 

czytelników Biblioteki Publicznej w Jachówce. 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia metodą sleeveface czyli „ubierz się w 

książkę” w odpowiednio zaaranżowanej przestrzeni domu, ogrodu itp. 

 

O co chodzi… 

-Konkurs fotograficzny „Sleeveface” - to typ fotografii, która przedstawia osobę z zasłoniętą 

częścią ciała przez okładkę książki.  

-Bardzo ważna jest perspektywa oraz aranżacja tła. 

 -Należy  idealnie dobrać strój, przyjąć odpowiednią pozę, tak aby powstało złudzenie 

jedności modela z graficznym motywem książki. 

 -Dzięki temu powstają kreatywne zestawiania osobowości czytelników z przesłaniem 

okładki. 

-Termin przyjął się za sprawą publikacji  „Sleeveface” autorstwa Johna Rostrona i Carla 

Morrisa, w której to opublikowali zdjęcia inspirowane płytami winylowymi.  

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Zapozuj z książką, czyli 

książkowy Sleeveface”  

 

Regulamin konkursu: 

 

I. Organizator: 

Biblioteka Publiczna w Jachówce 

 

II. Cel konkursu: 
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz umiejętności kreatywnego wykorzystania 

nowoczesnych technologii. 

 

III. Zasady i warunki uczestnictwa: 
Konkurs skierowany jest do czytelników Biblioteki Publicznej w Jachówce. 

1. Organizator nagrodzi autorów  najlepszych prac. 

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia metodą sleeveface czyli „ubierz 

się w książkę” (tj. kompozycji z dowolnie wybraną książką) w odpowiednio 

zaaranżowanej przestrzeni domu, ogrodu itp. 

3. Do konkursu należy zgłaszać zdjęcia wcześniej niepublikowane, nieprezentowane 

i nienagradzane w innych konkursach. 

4. Zdjęcie powinno być wykonane samodzielnie i opatrzone tytułem. Jeden uczestnik 

konkursu może być autorem tylko jednego zdjęcia. 



5. Zdjęcie powinno spełniać następujące wymagania techniczne: format JPEG . 

6. Zdjęcie należy przesłać drogą elektroniczna na adres elektroniczny Biblioteki 

Publicznej w Jachówce 

e-mail: biblioteka.jach@gmail.com   do dnia 29  stycznia 2021 r.  

(w treści maila proszę podać imię i nazwisko, tytuł zdjęcia oraz telefon kontaktowy 

oraz załączyć podpisane RODO). 

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po feriach, w lutym 2021 r.. 

8. Uczestnik konkursu prześle wraz ze zdjęciem konkursowym RODO podpisane 

przez czytelnika lub opiekuna prawnego/rodzica uczestnika konkursu. 

9. Uczestnik konkursu akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada 

pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób 

trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz 

innych dóbr prawnie chronionych. 

10. Przesłanie zdjęcia przez uczestnika oznacza, że czytelnik lub opiekun 

prawny/rodzic uczestnika konkursu: zaakceptował wszystkie warunki określone w 

regulaminie Konkursu oraz zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych 

osobowych; zgodził się na nieodpłatne używanie, wykorzystywanie i 

rozpowszechnianie wizerunku/wizerunku małoletniego uczestnika zarejestrowanego 

w ramach pracy konkursowej, poprzez umieszczanie foto na stronie internetowej 

organizatora w celu informowania o przebiegu konkursu oraz w celu promocyjnym. 

Zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie oraz 

obejmuje wszelkie formy publikacji. Zgoda na  utrwalenie i  rozpowszechnianie  

wizerunku  obejmuje  także  wykorzystanie,  utrwalanie,  zwielokrotnienie,  

kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku 

dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby 

opublikowania we wskazanych celach.  

 

11. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych:  

Rodzice/ opiekunowie prawni uczestników konkursu udzielą Organizatorowi Konkursu w 

formie oświadczeń następujących zezwoleń: 

 

 -Na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (w zakresie: imię i nazwisko, 

klasa) przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy oraz 

na publikację tych danych w informacji o wynikach konkursu na stronie internetowej 

organizatora konkursu (www.bioakbudzow.pl) (Załącznik nr 1 do Regulaminu)  

 

- Na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu – Bibliotekę i Ośrodek Animacji 

Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy praw do pracy konkursowej. Niniejsze 

zezwolenie upoważnia do nieodpłatnego korzystania z praw autorskich do pracy konkursowej 

na następujących polach eksploatacji: wykorzystania na stronie internetowej Biblioteki i 
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Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów /wwwbioakbudzow.pl/, a także w materiałach 

promujących oraz podsumowywujących konkurs. (Załącznik nr 2 do Regulaminu) 

 

 - Na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku uczestnika konkursu (Załącznik nr 3 do 

Regulaminu) 

 


