REGULAMIN KONKURSU
I. Postanowienia ogólne:
1. Konkurs organizowany jest przez bibliotekę szkolną Zespołu Szkół nr 3 im. W.
Grabskiego w Kutnie.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły.
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii techniką sleeveface*.
*Sleeveface - polega na robieniu zdjęć z zasłoniętą przez okładkę książki,
czasopisma, płyty częścią ciała. W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące
bardzo ciekawe połączenia sylwetki fotografowanej osoby z ukrytym książkowym
alter ego. To nowoczesny, modny i zabawny pomysł na popularyzację czytelnictwa i
biblioteki. Czekamy na twórcze i zaskakujące pomysły.

II. Cel konkursu:
1. Popularyzacja czytelnictwa poprzez zainteresowanie grafiką książki, czasopisma,
płyty.
2.Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
3.Wzbudzenie wśród młodzieży pozytywnych skojarzeń związanych z książką i
czytelnictwem.
4. Zachęcenie uczniów do rozwijania fotograficznego hobby.
III. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w
Kutnie.
2. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jedno zdjęcie.
3. Przedmiotem fotografii konkursowych są zdjęcia z zasłoniętą przez okładkę
książki, czasopisma, płyty częścią ciała zgodnie z założeniami projektu sleeveface.
4. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
* format zapisu: JPG
* maksymalna pojemność: 5 MB, minimalna rozdzielczość: 1024x768 px
5. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielnie wykonane zdjęcia
nienaruszające praw autorskich osób trzecich.

6. Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: kreatywność,
technika wykonania, ujęcie tematu, kompozycja zdjęcia.
7. Zdjęcia do konkursu należy przysyłać w formie elektronicznej w formacie JPEG
jako załącznik na adres mailowy biblioteka@grabski.edu.pl do 31 marca 2017 r.
Nadsyłane zdjęcia muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem.
8. Zgłoszone do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane.
9. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych i wizerunku.
10. Z chwilą przesłania zdjęć uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej,
niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej
wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji)
na późniejsze wykorzystanie zdjęć.
11. Oceny prac dokona specjalnie powołane jury.
12. Laureaci zostaną osobiście lub mailowo powiadomieni o terminie wręczenia
nagród.

Kontakt do organizatora: Robert Wilczyński: robert.wilczynski@grabski.edu.pl

