
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

SLEEVEFACE – „dzisiaj ubieram się w książkę” 

 

„Sleeveface”, czyli zdjęcie z okładką książki lub ubierz się w książkę, to zdjęcia 

przedstawiające osoby z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. W efekcie powstaje 

złudzenie prezentujące kreatywne, zabawne połączenie fotografowanej osoby z ilustracją 

na okładce. W sleeveface potrzebna jest jedynie wyobraźnia i aparat. Dobra zabawa 

gwarantowana! 

Zapraszam kreatywnych uczniów do udziału w konkursie na wykonanie ciekawego 

i zaskakującego sleeveface. 

Celem konkursu jest:  

 Popularyzacja książki i czytelnictwa  

 Rozwijanie zainteresowań i możliwości twórczych  

 Zachęcanie do fotograficznych poszukiwań i rozwijania zmysłu obserwacji 

 

Zasady konkursu 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Jerzmanowicach. 

2. Czas trwania konkursu: 22.04.2022 – 15.05.2022 

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia osoby i książki metodą sleevface. 

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

przestrzeni (szkoła, dom, ogród...itp). 

5. Fotografie powinny być dostarczone w oryginalnej rozdzielczości, w formacie jpg. Nie 

zezwala się na stosowanie fotomontaży ani kolaży polegających na łączeniu elementów 

pochodzących z różnych plików lub dokonywanie zmian w oryginalnej kompozycji. 

6. Zdjęcie należy wysyłać na adres: m.poznanska@szkolajerzmanowice.pl, podając imię 

i nazwisko, klasę oraz tytuł zdjęcia.  

7. Zgłoszone prace będą eksponowane na stronie internetowej szkoły oraz facebooku 

szkoły i biblioteki. 

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  
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- jakość techniczna pracy  

- dokładność dopasowania okładki do postaci. 

8. Komisja Konkursowa przyzna: I, II, III miejsce w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz 

IV-VIII. 

3. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 

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

osobowych uczestnika (imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły). 

5. Konkursowe fotografie przechodzą na własność organizatora. 

 

Organizator konkursu 

Małgorzata Poznańska 


