
 

 

Konkurs fotograficzny „SLEEVEFACE – UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ” 

REGULAMIN 

 

Cele: 

- popularyzowanie książek i czytelnictwa; 

- upowszechnianie książek jako dziedziny sztuki; 

- zachęcanie do fotograficznych poszukiwań i rozwijania zmysłu obserwacji;  

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów; 

- zachęcanie do twórczej aktywności;  

- promocja biblioteki szkolnej. 

 

Zasady konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 6-8. 

3. Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii techniką sleeveface. 

 

� Sleeveface–polega na robieniu zdjęć z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. 

W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące ciekawe połączenie sylwetki 

fotografowanej osoby z postacią i tłem z okładki. 
� Wybór okładki do fotografii jest dowolny (może to być książka z biblioteki szkolnej), 

a tło zależy od inwencji autora i interpretacji tytułu fotografowanej książki. 
4. Na konkurs należy przesłać zdjęcie czarno-białe lub kolorowe w formie elektronicznej 

(w formacie jpg) jako załącznik na adres: bibliosp6@wp.pl do 30 kwietnia 2019 r. 
Nadesłane prace muszą być opisane w wiadomości mailowej danymi: imię i nazwisko 

ucznia, klasa, nazwisko autora i tytuł książki wykorzystanej do zdjęcia. Można też dostarczyć 

prace na nośniku cyfrowym (pendrive) do biblioteki szkolnej (zdjęcia także muszą być 

podpisane!). 
5. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie lub dostarczenie do biblioteki  zdjęcia. 
6. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia. 
7. Sesja fotograficzna uczestników konkursu może odbywać się w bibliotece szkolnej lub 

w dowolnym miejscu. 



8. Zdjęcia  mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem 

fotograficznym, telefonem komórkowym. 
9. Prace nie spełniające zasady sleeveface, przesłane po terminie oraz bez danych autora, nie 

będą brane pod uwagę. 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w składzie powołanym 

przez Organizatora. 

2. Ocena prac dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: 

o zgodność z zasadami techniki sleeveface; 

o ujęcie tematu; 

o kompozycja zdjęcia; 

o oryginalność, kreatywność; 

o technika wykonania. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 maja. 

4. Prace konkursowe jak i wyniki będą zaprezentowane na stronie internetowej SP Nr6. 

 

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów! ☺ 

Biblioteka szkolna  


