
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

SLEEVEFACE– ubierz się w książkę  

 

Zasady konkursu 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas podstawowych z terenu miasta Kielce, a także 

spoza . Kielc. 

2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach, filia nr 7 – 

Poczytalnia na dVoRcu, ul. Czarnowska 12, 25-504 Kielce. 

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia osoby i książki (książki dla dzieci) metodą 

sleeveface. 

4. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie wykonane w dowolnej przestrzeni 

(szkoła, dom, ogród...itp). 

5. Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem 

fotograficznym, telefonem komórkowym. 

6. Na konkurs należy przesłać zdjęcia czarno – białe lub kolorowe. Nie zezwala się 

stosowania fototmontaży, ani kolaży polegających na łączeniu elementów pochodzących 

z różnych plików lub dokonywania zmian w oryginalnej kompozycji. 

7. Zdjęcie należy wysyłać na adres filia7@mbp.kielce.pl lub dostarczyć na nośniku 

(pendrive, płyta CD) w terminie od 17 stycznia do 25 stycznia 2022 roku. Do zdjęcia 

należy dołączyć informacje o: autorze pracy: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły, a także 

tytuł książki oraz oświadczenie rodzica/opiekuna stanowiące załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 

8. Zgłoszone prace będą eksponowane na facebooku oraz stronie internetowej organizatora. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez uczestników konkursu. 

10. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 31.01.2022 r.  

Cele konkursu: 

Celem akcji jest:  

- promocja czytelnictwa i książki w niekonwencjonalny sposób  

- zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania oraz korzystania z zasobów biblioteki  
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- rozwijanie zainteresowań czytelniczych  

- zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczej aktywności  

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności  

- popularyzacja twórczości wśród społeczności lokalnej  

- upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki  

 

Zasady rozstrzygnięcia konkursu 

1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. 

2. Podczas oceny prac będą brane następujące kryteria:  

- zgodność z tematem   

- oryginalność   

- twórcze podejście do tematu  

- walory artystyczno-wizualne   

- dokładność dopasowania okładki do postaci. 

3. Komisja Konkursowa przyzna: I, II, III miejsce. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania 

wyróżnień. 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych 

osobowych (imię i nazwisko, wiek ucznia, nazwa szkoły) oraz wykorzystanie wizerunku 

uczestnika konkursu. 

5. Z chwilą przesłania zdjęć uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, 

nieograniczonej czasowo ani terytorialnie zgody na wykorzystanie zdjęć. 

Ochrona i zasady przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu 

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach jako Administrator danych osobowych na 

podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/32 z dn. 4.5.2016 r.) jest uprawniony do przetwarzania 

danych osobowych uczestników w celu zgodnym z Regulaminem 



2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dopełnienia obowiązków 

określonych w przepisach prawa. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w ww. celu. 

4. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą wykorzystywane i udostępniane w celach 

innych niż wymienione wyżej. Dostęp do nich mają wyłącznie upoważnieni pracownicy 

w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. 

5. Dane osobowe uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kielcach z siedzibą ul. Konopnickiej 5, 25-406 

Kielce przez okres niezbędny do realizacji celów. 

6. Użytkownikowi Biblioteki przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ich ochronie. 

7. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Bibliotece należy 

kontaktować się z inspektorem ochrony danych, dostępnym pod adresem email: 

iod@mbp.kielce.pl. 

 


