
Regulamin konkursu fotograficznego 

 „ Ubierz się w książkę” 

  

Konkurs „ Ubierz się w książkę” polega na robieniu zdjęć z zasłoniętą  przez okładkę książki, 
czasopisma, płyty częścią ciała. W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące połączenia 
sylwetki fotografowanej osoby z ukrytym książkowym alter ego. Okładka ma stanowić spójną 
całość z twarzą lub sylwetką. 

Przykładowe zdjęcia na 
stronie: https://www.google.pl/search?q=sleeveface&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve
d=0ahUKEwi7q93g3LPWAhVL2BoKHVHqCUEQ_AUICigB&biw=1280&bih=895 

Cele konkursu: 

 Promocja czytelnictwa. 

 Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów. 

 Rozwijanie zainteresowań i pasji czytelniczych. 

 Promocja Biblioteki Pedagogicznej w środowisku lokalnym. 

Organizator: 

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 49 

Uczestnicy: 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osób 
dorosłych – mieszkańców powiatu ciechanowskiego. 

Termin nadesłania prac: do 30 kwietnia 2023 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 12 maja 2023 r. 

Zasady konkursu: 

 Należy samodzielnie wykonać fotografię zgodnie z założeniami konkursu. 

 Praca powinna posiadać jednego autora, każdy uczestnik może nadesłać 3 zdjęcia. 

 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe powiatu ciechanowskiego. 

 Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zapewnia, że 
posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób 
trzecich, nie narusza dóbr osobistych, które zostały na nich przedstawione oraz innych 
dóbr prawnie chronionych. 

 Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: kreatywność, 
technika wykonania, ujęcie tematu, kompozycja zdjęcia. 



 Uczestnicy konkursu przesyłają fotografie za pomocą formularza zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie internetowej biblioteki. Każdy z uczestników może przesłać 3 
fotografie w formacie JPG. 

 Zgłoszone do konkursu zdjęcie nie może być wcześniej publikowane. 

 Warunkiem udziału w konkursie jest również zaakceptowanie (jednorazowo) klauzul 
zgód: 
 - Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla 
celów związanych z organizacją i realizacją konkursu oraz upowszechnienia wyników 
konkursu poprzez stronę internetową Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie, w 
mediach oraz w ramach działalności edukacyjno – informacyjnej Organizatora. 
- Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku autora pracy, w tym na publikację na 
stronie internetowej Organizatora. 
 - Wyrażenie zgody na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska 
uczestnika konkursu w związku z udziałem w ww. Konkursie, we wszelkich 
ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach. 

 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z  zapoznaniem się z Regulaminem i 
jego akceptacją.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem 
koniecznym do wzięcia udziału w konkursie. 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 12 maja 2023 r., a jego laureaci zostaną 
powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fotografii na wystawach 
pokonkursowych oraz w innych publikacjach promocyjnych lub informacyjnych. 

 Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez organizatora. Wyniki konkursu, w tym 
także nagrodzone  i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej 
organizatora bpciechanow.edu.pl. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!! 

 


