REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„SLEEVEFACE – pstryk i książki twarz już na sobie masz”
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Organizator – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile.
Cele konkursu:
• uświetnienie obchodów jubileuszu 65-lecia istnienia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej
w Pile,
• promocja czytelnictwa i książki w niekonwencjonalny sposób,
• zachęcenie młodzieży do czytania i korzystania z biblioteki,
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
• rozwijanie wyobraźni, kreatywności i twórczej aktywności młodzieży,
• promocja Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile,
• współpraca ze szkołami z Piły i powiatu pilskiego,
• upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki.
Zasady udziału w konkursie:
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii w formie sleeveface, czyli zdjęcia,
w którego skład będzie wchodziła okładka książki.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół
ponadpodstawowych z Piły i powiatu pilskiego.
3. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną pracę.
4. Na konkurs należy przesłać zdjęcie w formacie minimum 15x21 cm.
5. Zdjęcia mogą być poddane obróbce w programach graficznych, jednak nie zezwala się na
stosowanie fotomontaży lub kolaży polegających na łączeniu elementów z różnych plików.
6. Kryteria oceny prac:
• zgodność z tematem,
• oryginalność,
• kompozycja zdjęcia,
• kreatywność.
7. Zdjęcia zostaną ocenione przez jury, powołane przez organizatora konkursu.
8. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko te zdjęcia, które dotychczas nie były nigdzie
publikowane, ani nie uczestniczyły w innych konkursach.
9. Konkurs trwa od 05.11.2021 r. do 30.11.2021 r. włącznie. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi 01.12.2021 r.
10. Prace należy dostarczyć do Biblioteki Pedagogicznej w nieprzekraczalnym terminie
30.11.2021 r.
11. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych i wizerunku.
12. Do prac należy dołączyć informację o autorze - Karta Uczestnika (Załącznik nr 1), Zgoda
rodzica/opiekuna (Załącznik nr 2).
13. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców, po wyrażeniu przez nich zgody, będą
przetwarzane i używane w celu organizacji, przeprowadzenia konkursu oraz w celach
promocyjnych przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
14. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na
podstawie art. 6 ust. 1. Lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) jedynie w celu i
zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych
z realizacją konkursu.
Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje regulamin oraz zapewnia, że jest autorem
zgłoszonej pracy.
Zgłoszone prace są własnością organizatora konkursu i zostaną zaprezentowane na
wystawie pokonkursowej, stronie internetowej i w mediach społecznościowych biblioteki.
Wręczenie nagród przewidziane jest 06.12.2021 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na
organizowanie konkursu.

