II Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Sleeveface”
REGULAMIN

Organizator konkursu:
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
Koordynatorzy konkursu: nauczyciele Zespołu: Marta Dąbrowska, Elżbieta Paluch
Czas trwania konkursu: do 15 kwietnia 2019 roku
Cele konkursu:
- popularyzacja czytelnictwa w niekonwencjonalny sposób, również poprzez
zainteresowanie szatą graficzną książki;
- rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznych,
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności;
- wzbudzenie zainteresowania księgozbiorem biblioteki szkolnej;
Warunki uczestnictwa
Uczestnikami konkursu mogą być : uczniowie klas VI- VIII szkół podstawowych oraz
III klas gimnazjum powiatu mińskiego oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
powiatu mińskiego.
1. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić najwyżej 3 zdjęcia.
2. Przedmiotem konkursu mogą być dwie kategorie prac:
- fotografie konkursowe - są to zdjęcia z zasłoniętą przez okładkę książki
częścią ciała, zgodnie z założeniami techniki sleeveface,
- praca konkursowa może być wykonana w programie graficznym o ile autor
pracy przedstawi oprócz pracy końcowej zdjęcia źródłowe, z których wykonał
swoją pracę (zdjęcia w postaci elektronicznej),
Wybór książki do fotografii jest dowolny, a tło zależy od inwencji autora i
interpretacji tytułu fotografowanej książki.
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.

3. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne: rozmiar zdjęcia:
20x30 cm, format zapisu: JPG z danymi EXIF, minimalna rozdzielczość:
3000x2000 px
Termin i miejsce składania prac:
Uczestnik konkursu przedstawia prace w postaci elektronicznej i w postaci wydruku.
Wydrukowane fotografie oraz zapisane w formacie JPEG na dowolnym nośniku (do
skopiowania) należy dostarczyć do sekretariatu lub do biblioteki szkolnej Zespołu
Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim – ul.
Gen. K. Sosnkowskiego 43 w terminie do 15 kwietnia 2019 r.

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. Dane te należy umieścić na odwrocie
każdej fotografii.
Zasady rozstrzygnięcia konkursu:
1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez Organizatorów.
Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: kreatywność,
technika wykonania, wybór tła, kompozycja zdjęcia, dokładność dopasowania książki do
postaci, poczucie humoru. Oceny jury dokonywane są w dwóch kategoriach wykonania pracy
(fotografia, praca graficzna).
2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
3. Laureaci oraz wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe oraz inne (np. bilety do kina czy
vouchery do pizzerii). Wśród pozostałych uczestników rozlosujemy dodatkowe upominki.
4. Nagroda specjalna przewidziana jest dla autora pracy konkursowej, której tematyka
będzie się odnosić do tematu „Sport i turystyka”.
5. Listę nagrodzonych i wyróżnionych Organizatorzy opublikują na stronach internetowych:
Powiatu Mińskiego, Organizatora oraz w prasie lokalnej.
6. Najciekawsze prace nadesłane na konkurs zostaną zaprezentowane na wystawie
pokonkursowej.
7. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o czasie i miejscu
jego rozstrzygnięcia.
8.Wręczenie nagród i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 24 kwietnia 2019 r.

Prawa autorskie
1. Realizacja konkursu wymaga przetwarzania i przechowywania danych osobowych, co
wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).
2. Przekazanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika i opiekuna
prawnego autora pracy oświadczenia (załącznik nr 2) o przeniesieniu autorskich praw
majątkowych na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach:
- druk lub powielanie publikacji w dowolnym nakładzie,
- upublicznienie lub używanie w Internecie w innych formach utrwaleń nadających się do
upowszechnienia, np. nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu,
wprowadzenie do pamięci komputera,
- prezentowanie prac na wystawach, spotkaniach, konferencjach itp. pozostających z celami
konkursu oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.
Uwagi:
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
2. Nadesłane lub dostarczone prace nie będą zwracane.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

Kontakt do organizatorów: Elżbieta Paluch: biblioteka.43.44@gmail.com
Marta Dąbrowska: dabrowska_m@10g.pl

Tel. 25 759 3477

