
REGULAMIN KONKURSU NAJLEPSZY SLEEVEFACE 

„SYPNIJ KSIĄŻKĄ Z RĘKAWA” 

PRZEPISY OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku 

(dalej zwana: Organizatorem). 

2. Celem konkursu jest szeroko pojęta promocja czytelnictwa, zachęcenie do twórczej aktywności, 

upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki, promocja PiMBP w środowisku lokalnym. 

3. Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny.  

4. Uczestnikiem Konkursu może być każdy posiadacz konta na Facebook’u, który polubi profil rybnickiej 

biblioteki i posta konkursowego. 

https://www.facebook.com/157296607614599/photos/a.170545392956387/2761924050485162/?type=3

&theater 

5. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie. 

6. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

FOTOGRAFIA – CO? JAK? GDZIE? 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia zgodnie z założeniami techniki „sleeveface”. Polega ona na 

wykonaniu zdjęcia z zasłoniętą twarzą przez okładkę książki (płyty lub czasopisma) bądź inną częścią ciała lub 

wkomponowanie książki/płyty/czasopisma w adekwatne do jej okładki otoczenie. W efekcie powstaje 

złudzenie prezentujące kreatywne połączenie fotografowanej osoby z postacią i tłem z okładki. Wybór okładki 

do fotografii jest dowolny, a tło zależy od inwencji autora i interpretacji tytułu fotografowanej książki, płyty 

lub czasopisma. 

2. Zdjęcia niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę. 

3. Podczas oceny prac będą brane następujące kryteria: zgodność z techniką „sleeveface”, oryginalność, 

twórcze podejście do tematu, walory artystyczno-wizualne, jakość techniczna pracy, dokładność dopasowania 

okładki do postaci. 

4. Fotografie należy przesyłać na nasz profil https://www.facebook.com/Powiatowa-i-Miejska-Biblioteka-

Publiczna-w-Rybniku-157296607614599/ 

w formie prywatnej wiadomości, podając swoje imię i nazwisko.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania wszystkich nadesłanych fotografii wraz z podaniem 

imienia i nazwiska.  

8. Zdjęcia przesłane na konkurs mogą być wcześniej publikowane i brać udział w innych konkursach. 

FOTOGRAFIE – KIEDY? 

1. Konkurs będzie trwał od 16 września do 4 października  

2. Ogłoszenie wyników nastąpi 4 października 2019 r. o godzinie 12:00 na profilu Biblioteki na Facebooku.  

3. Odbiór nagród odbędzie się 11 października 2019 r. podczas Nocy Bibliotek (nagrodzeni uczestnicy zostaną 

poinformowani o godzinie odbioru nagrody w prywatnej wiadomości). 
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