Regulamin konkursu fotograficznego
„Sleeveface- ubierz się w książkę”
Organizator konkursu:
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
ul. Sienkiewicza 5
22-400 Zamość
Tel. 84 638 49 39

Adresaci konkursu:
• Uczniowie szkó ł podstawowych klas 6-8
• Uczniowie szkó ł ponadpodstawowych

Termin konkursu:
12.09.2022 r.-02.12.2022 r.

Cele konkursu:
•
•
•
•
•

rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
popularyzacja czytelnictwa poprzez zainteresowanie grafiką książki, czasopisma.
zachęcanie do czytania.
rozwijanie zainteresowań , kreatywności i uzdolnień w dziedzinie fotografii.
kształtowanie wrażliwości czytelniczych i artystycznych.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
• Zadaniem uczestnikó w jest wykonanie jednego autorskiego zdjęcia metodą sleeveface
• Konkurs skierowany jest do ucznió w szkó ł podstawowych klas 6-8, szkó ł ponadpodstawowych
z 4 powiató w: biłgorajskiego,hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.
• Aby wziąć udział w Konkursie, należy wysłać 1 fotografię, w postaci elektronicznej na email:
wuz.zamosc@bipe.pl do dnia: 02.12.2022
• Zdjęcia powinny być dostarczone w formacie JPG w maksymalnie możliwej rozdzielczości, min. 1600
pikseli na dłuższym boku.
• Nie zezwala się stosowania fotomontaży, kolaży polegających na łączeniu elementó w pochodzących
z ró żnych plikó w zdjęciowych.
• Zdjęcia mogą być zaró wno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe.
• Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą być wcześniej zgłaszane oraz nagradzane w innych
konkursach.
• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełniona i podpisana Karta zgłoszenia- Zał. nr 1 lub Zał. nr
2, któ rą można wysłać drogą elektroniczną w formie skanu lub dostarczyć osobiście do siedziby
biblioteki.
Sleeveface* polega na robieniu zdjęć z zasłoniętą przez okładkę książki, czasopisma, częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie
prezentujące kreatywne, zabawne połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na okładce. To nowoczesny, modny i zabawny pomysł
na popularyzację czytelnictwa i biblioteki.

Jury, kryteria oceny i nagrody
• Oceny nadesłanych prac uczestnikó w konkursu dokona jury powołane przez Organizatora.
• Jury konkursu wybierze i nagrodzi 3 prace w 2 kategoriach wiekowych.
• Jury ma prawo przyznać wyró żnienia w konkursie a także ustanowić nagrody specjalne.
• Decyzja jury o wyłonieniu laureató w zapada większością głosó w i jest ostateczne.
• Jury oceniając fotografie weźmie pod uwagę następujące kryteria:walory merytoryczne (zgodność
z tematem) oraz walory artystyczne (ogó lne wrażenie, przekaz, oryginalność, pomysłowość, zmysł
obserwacji, estetyka,kompozycja, jakość)
• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 07.12. 2022 r.

•
•
•
•
•

O wynikach laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Lista laureató w zostanie zamieszczona na stronie internetowej biblioteki i profilu Facebook.
Prace nadesłana po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Nagrody będą do odebrania w siedzibie biblioteki do 7 stycznia 2023 r.

Ochrona danych osobowych
• Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016
roku informujemy, że:
• Administratorem danych osobowych uczestnikó w Konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu ul.
H. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość.
• Kontakt do Inspektora Danych Osobowych- Justyna Duda : iodo@bipe.pl, tel. 084 638 49 39 wewn. 26
• Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 o możliwości wzięcia udziału w konkursie
 o odebrania nagrody w konkursie
 o udostępnienia informacji o zwycięzcach
• Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. W przypadku niepodania
danych osobowych nie będzie możliwe przystąpienie do konkursu.
• Przysługuje Pań stwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak ró wnież prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Organizator będzie zbierał :
- od uczestnikó w konkursu (ucznió w) następujące dane: imię i nazwisko, nazwę
szkoły i klasę
- od opiekunó w prawnych uczestnikó w: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
• Imię i nazwisko, ewentualnie wizerunek uczestnikó w konkursu będą podlegały udostępnieniu poprzez
upowszechnienie na stronie internetowej i Facebook Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu bądź w inny
sposó b w celach prezentacji i realizacji projektu.
• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania Konkursu. W przypadku
obowiązkó w prawnych Administratora, dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania tych
obowiązkó w.
• Odbiorcą danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu.
• Administrator danych nie ma zamiaru przekazać danych osobowych do pań stwa trzeciego.

Postanowienia końcowe:
• ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany warunkó w lub przedłużenia KONKURSU w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
• Przystąpienie uczestnika do KONKURSU jest ró wnoznaczne z akceptacją treści niniejszego
REGULAMINU.
• Wszelkie dodatkowe koszty związane z uczestnictwem w konkursie np. dojazdy pokrywa UCZESTNIK.
• ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opó źnione.
• Nieprzekraczalny termin odbioru nagrody to 7 stycznia 2023 r. (nagrody nieodebrane w powyższym
terminie przepadają na rzecz Organizatora).
• W sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator. Szczegó łowych informacji udzielają
pracownicy Wydziału Udostępniania Zbioró w- Wypożyczalnia telefon: (084) 638-49-39 wew. 26

