
Konkurs fotograficzny Sleeveface 

Sleeveface - polega na robieniu zdjęć z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. Polega on na 

wykonaniu zdjęcia, na którym widoczna jest okładka książki, sfotografowana w ten sposób, że łączy 

się z sylwetką osoby i stanowi jej przedłużenie lub dopełnienie. Stwarza to iluzję jednolitego obrazu - 

przy założeniu, że okładka jest trzymana przez osobę fotografowaną lub osobę trzecią, a pozujący 

stanowi jej przedłużenie. 

 

Regulamin 

Organizator konkursu: Zespół Szkół w Lipianach, ul. Kościuszki 1, 74-240 Lipiany 

Koordynatorzy konkursu: nauczyciele bibliotekarze - Joanna Trojanowska, Małgorzata 

Chmielewska 

Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, podać klasę, nazwę szkoły, adres e-mail lub nr 

telefonu do kontaktu oraz imię i nazwisko opiekuna pracy, którym może być nauczyciel lub 

rodzic/opiekun prawny. 

Ważne: 

Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie trzy prace. 

Fotografie przesyłać należy w formacie JPEG. 

 

Czas trwania: do 28 października 2022 

Adres do przesyłania prac: j.trojanowska@zs-lipiany.pl 

 

Zasady konkursu 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Zespołu Szkół w Lipianach z klas IV-VIII 

szkoły podstawowej oraz uczniowie klas ponadpodstawowych. 

2. Prace, które biorą udział w konkursie będą podlegały ocenie przez jury powołane 

przez Organizatorów 

3. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie danych 

osobowych. 

4. Nagrodzone fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i 

szkolnym Facebook’u. 

5. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o miejscu i czasie rozstrzygnięcia 

konkursu. 

6. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i 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. 
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7. Prace, które nie spełniają kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną 

zakwalifikowane do konkursu. 

Cele konkursu: 

✓ Rozwijanie pasji fotograficznych i zainteresowań 

✓ Popularyzacja czytelnictwa w niekonwencjonalny sposób 

✓ Rozwijanie kreatywności i pobudzenie wyobraźni 

✓ Zwiększenie zainteresowania księgozbiorem biblioteki szkolnej 

✓ Upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki 

 

Postanowienia końcowe: 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez uczestników konkursu. 

Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. 


