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REGULAMIN 

II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 
„SLEEVEFACE, CZYLI UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ” 

 
 

DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

Konkurs ma na celu:  

 popularyzację książki i czytelnictwa w niekonwencjonalny sposób, 

 rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów, 

 upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki. 

 

Sleeveface to wykonanie zaskakującego i twórczego zdjęcia z wybraną przez 

czytelnika książką. Należy wybrać książkę, której okładka nas zainspiruje: 

ulubioną powieść, bajkę  lub baśń i twórczo ją zinterpretować. Można dopełnić 

okładkę odpowiednio dobranym strojem, rekwizytem lub aranżacją przestrzeni - 

tak, aby stworzyć własną książkową drugą skórę. 

 

II. Warunki konkursu i założenia organizacyjne: 

 

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas I-VIII ze szkół podstawowych. 

2. Szkołę może reprezentować dwóch uczniów wyłonionych spośród chętnych  

w  eliminacjach szkolnych. Jeden z klas I-III, drugi z klas IV-VIII. 

3. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie zdjęcia. 

4. Zdjęcie zgłoszone do konkursu musi  zawierać w nazwie pliku imię  

i nazwisko uczestnika oraz szkołę. Zdjęcie należy przesłać Organizatorowi 

drogą elektroniczną na adres konkurs@sp11.resman.pl do dnia 5 kwietnia  

2023 roku. Prace przesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 
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Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia zawierającą dane osobowe 

uczestnika konkursu oraz wymagane oświadczenia jego opiekuna 

prawnego/rodzica należy przesłać pocztą elektroniczną na adres  

konkurs@sp11.resman.pl 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie 

przez Organizatora danych osobowych uczestnika konkursu, zgody na 

publikowanie wyników konkursu na stronie internetowej Organizatora. 

 

5. Komisję konkursową powołuje dyrektor szkoły organizującej konkurs. 

6.Podczas oceny prac będą brane następujące kryteria: 

- zgodność z tematem, 

- oryginalność, 

- twórcze podejście do tematu, 

- walory artystyczno-wizualne, 

- jakość techniczna pracy. 

7.W toku konkursu wyłoniony zostanie „Mistrz Fotografii” oraz przyznane      

zostaną miejsca: I, II, III w dwóch kategoriach wiekowych. 

 8. „Mistrz Fotografii” oraz uczniowie, którzy zajmą I, II, III miejsce otrzymają 

nagrody rzeczowe. 

9.Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej 

Organizatora do dnia 26 kwietnia 2023r. 

10. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach postępowania 

konkursowego oraz o sposobie odbioru nagród  za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub telefonicznie. 

 

Dane do kontaktu:   

annpas.969@edu.erzeszow.pl 


