Regulamin Konkursu Fotograficznego
pod nazwą "SLEEVEFACE – ubierz się w książkę"
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu
oraz Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Wieluniu.
2. Celem konkursu jest:

szerzenie kultury książki wśród młodzieży,

promocja czytelnictwa,

uaktywnienie twórcze,

rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych młodzieży.
3. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu
wieluńskiego.
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia osoby i książki metodą
sleeveface.
5. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do przesłania swojej pracy do dnia
20.03.2018
roku
pod
adresem:
apawlak@dlugosz.wielun.pl,
sylwiaewamarciniak@gmail.com lub filiawielun@bpsieradz.pl.
6. Wszelkie zgłoszenia dokonane po dniu 20.03.2018 r. nie będą rozpatrywane.
7. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo przekazania maksymalnie trzech
samodzielnie wykonanych zdjęć.
8. Prace muszą być samodzielne i niepublikowane nigdzie wcześniej.
9. Zdjęcia muszą być opatrzone następującymi danymi: imię i nazwisko autora,
nazwa szkoły, klasa, telefon, e-mail.
10. Organizator przyjmuje zdjęcia tylko w postaci elektronicznej.

11. Oceny prac dokona komisja w składzie: przewodniczący Mirosław Kamiński,
członkowie Anna Pawlak – Łacina, Sylwia Marciniak, Elżbieta Walczak.
12. Przy ocenie zgłoszonych prac pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria:
zgodność z tematem konkursu, spełnienie wymogów formalnych, poziom
artystyczny pracy, oryginalność, rozwiązania kompozycyjne.
13. Dla autorów najciekawszych prac Organizator ufundował dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.
14. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się
10.04.2018 roku w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu.
15. Organizator konkursu zapewnia sobie prawo do opublikowania prac na stronie
internetowej Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu, Biblioteki
Pedagogicznej w Sieradzu Filii w Wieluniu oraz na Facebooku.
16. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych (imienia
i nazwiska oraz nazwy szkoły) na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 im. Jana
Długosza w Wieluniu, Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Filii w Wieluniu oraz na
Facebooku i w lokalnej prasie.
17. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia
zwycięzcy i przyznania nagrody.
18. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Wszelkie pytania
kierować
należy
na
adres:
apawlak@dlugosz.wielun.pl,
sylwiaewamarciniak@gmail.com, filiawielun@bpsieradz.pl lub pod nr telefonu
43 843 41 19.

