Regulamin konkursu
„Biblioteka w sam raz dla nas. Ubierz się w książkę, czyli konkurs na sleeveface
w bibliotece” – V edycja
1) Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu
Filia w Gorlicach.
2) Celem konkursu jest: rozwijanie twórczości artystycznej, popularyzacja czytelnictwa
w niekonwencjonalny sposób, promocja literatury oraz kreatywnego podejścia do zagadnień
związanych z fotografią.
3) Uczestnikiem może być każdy uczeń szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej z terenu
Gorlic i powiatu gorlickiego.
4) Zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne wykonanie fotografii z wykorzystaniem okładki
książki lub czasopisma. Fotografia powinna być zrobiona zgodnie z założeniami projektu sleeveface1.
5) Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub grupowo. W sytuacji zgłoszenia
zespołowego nagroda przyznawana jest zespołowi jako całość i nie podlega zwielokrotnieniu.
6) Prace konkursowe należy zgłaszać mailowo na adres bibped@vp.pl (w temacie wiadomości należy
wpisać „Konkurs sleeveface”) lub dostarczyć osobiście w wersji elektronicznej na płycie CD
do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu Filii w Gorlicach (ul. Wróblewskiego 10).
7) Uczestnik może zgłosić do konkursu 1 zdjęcie (nigdzie niepublikowane i nienagradzane).
Do zdjęcia należy dołączyć informację zawierającą
- imię i nazwisko oraz dane kontaktowe autora (tel., e-mail)
- tytuł pracy
-nazwę, adres szkoły
-imię, nazwisko i telefon nauczyciela-opiekuna
8) Fotografie powinny spełniać następujące wymagania techniczne: format zapisu JPG, dopuszczalne
jest zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersji do czerni-bieli oraz kadrowanie.
9) Prace mogą być realizowane w miejscu wybranym przez autora.
10) Fotografie zgłoszone do konkursu nie mogą propagować przemocy, obrażać uczuć religijnych
ani naruszać ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
11) Na prace konkursowe czekamy do dn. 07.06.2021 roku.
12) Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu jego rozstrzygnięcia.
13) Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
14) Prace złożone do konkursu przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy konkursu
zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
15) Laureatom zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas
finału konkursu.
16) Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na
przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych ucznia oraz wykorzystanie wizerunku na
stronie internetowej Biblioteki i w publikacjach dotyczących konkursu.
Rodziców/opiekunów prawnych prosimy o wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych
i dostarczenie jej do biblioteki.
1

Sleeveface – zdjęcia przedstawiające osoby fotografowane z zasłoniętą przez okładkę książki bądź czasopisma lub płyty częścią ciała.

W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące kreatywne i śmieszne połączenie naszej osoby z okładką książki

Pełnoletnich uczestników prosimy o podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
i dostarczenie jej do biblioteki.
17) Prace, do których nie zostanie dołączona zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie
zostaną dopuszczone do konkursu.
Pytania do organizatora należy kierować na adres e-mail: bibped@vp.p lub tel. 18 3521570.
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