Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich
BIBLIOTEKA SZKOŁY PODSTAWAWOWEJ NR 13
IM. UNICEF Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BEŁCHATOWIE
zaprasza do udziału w międzyszkolnym konkursie fotograficznym
„SLEEVEFACE – czyli ubierz się w książkę”.

REGULAMIN KONKURSU

I.

Organizator konkursu:

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 13 im. UNICEF z Oddziałami Integracyjnymi
w Bełchatowie.

II.

Koordynatorzy konkursu:

nauczyciele – bibliotekarze

III.

Adresaci konkursu:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych
z terenu naszego miasta.
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IV.

Cele konkursu:

- popularyzacja czytelnictwa w niekonwencjonalny sposób,
- zachęcenie uczniów do czytania oraz korzystania z zasobów bibliotek,
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
- zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczej aktywności,
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów,
- promocja bibliotek szkolnych w środowisku lokalnym,
- rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznych,
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

V.

Zasady konkursu:

1. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego osoby
fotografowane z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. W efekcie
powstaje złudzenie prezentujące kreatywne połączenie fotografowanej
osoby z ilustracją na okładce. Należy tak zapozować do zdjęć, aby poza stała
się „elementem” okładki, który „wychodzi” poza papier.
2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
3. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie
(po 5 w każdej kategorii wiekowej).
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4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace nienagrodzone w innych
konkursach oraz będące oryginalnymi pracami autorów.
5. 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.
6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych oraz przeniesieniem praw autorskich
na Organizatorów.
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7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania fotografii
na wystawach pokonkursowych oraz w innych publikacjach promocyjnych
lub informacyjnych.
8. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie
nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

VI.

Czas trwania konkursu: od 23 kwietnia 2021 do 21 maja 2021 roku.

VII.

Zgłaszanie uczniów do konkursu:

Prace w formacie JPG Lub PDF wraz z kartą zgłoszenia uczestnika konkursu oraz
oświadczeniem (załącznik do regulaminu) należy przesłać do dnia 21.05.2021
roku na adres mailowy: bibliotekasp13@interia.pl

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:
– prace uczniów z klas IV – VI
– prace uczniów z klas VII – VIII.
2. Prace zostaną ocenione przez niezależne jury w składzie powołanym przez
Organizatora.
3. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi po 28 maja 2021 roku.
5. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
6. Nagrodzone fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej
oraz profilu facebook’owym szkoły.
7. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

IX.

Postanowienia końcowe:

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw
autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
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