
 

Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego                            

„SLEEVEFACE, czyli ubierz się w książkę” 

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w  Działdowie. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu 

działdowskiego. 

3. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do twórczej aktywności, rozbudzanie 

zainteresowań czytelniczych, popularyzacja czytelnictwa poprzez 

zainteresowanie grafiką książki, zachęcanie do czytania, rozwijanie 

zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie fotografii. 

4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 fotografię. Oceniane będą wyłącznie 

prace wykonane samodzielnie, a nie przez zespoły autorskie. 

5. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie projektu w formie 

sleeveface, czyli zdjęcia, którego elementem jest okładka książki częściowo 

zasłaniająca fotografowaną osobę – w taki sposób, aby stanowiły spójną całość.  

6. Nie zezwala się stosowania fotomontażu, kolaży polegających na łączeniu 

elementów pochodzących z różnych plików zdjęciowych. 

7. Zdjęci mogą być zarówno w poziomie jak i pionie, kolorowe, czarno-białe. 

8. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą być wcześniej zgłaszane                                   

oraz nagradzane w innych konkursach. 

9. Pracę zapisaną w formacie JPG należy przesłać mailowo w formie załącznika                 

na adres pbp.wypozyczalnia@gmail.com  

10. Nazwa przesłanego pliku powinna zawierać kolejno: imię, nazwisko, skróconą 

nazwę szkoły (np.: Jan_Kowalski_LO nr _w_Działdowie). W temacie e-maila 

należy wpisać hasło KONKURS, natomiast w treści   e-maila: imię, nazwisko, klasę 

i pełną nazwę szkoły oraz kontakt telefoniczny.   

11. Razem z pracą konkursową należy przesłać mailowo w formie skanu lub 

czytelnego zdjęcia Oświadczenie (załącznik do Regulaminu)  podpisane                                

odręcznie przez uczestnika konkursu oraz – w przypadku osób niepełnoletnich 

– przez rodzica/opiekuna. Prace bez przesłanego odręcznie podpisanego 

Oświadczenia zostaną wyłączone z udziału w konkursie. 

12. Projekt powinien być pracą autorską o oryginalnym pomyśle stworzonym przez 

uczestnika konkursu. 

13. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa                                          

do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać 

ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych                             

lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. 
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14. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac                    

o niskiej jakości technicznej, projektów, które w inny sposób naruszają niniejszy 

regulamin lub ze względów formalnych. 

15. Prace zgłoszone do konkursu oceni komisja konkursowa powołana przez 

Dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie. 

16. Przy ocenie prac komisja konkursowa będzie brała pod uwagę następujące 

kryteria: 

• zgodność pracy z hasłem przewodnim konkursu, 

• oryginalność i kreatywność w podejściu do tematu, 

• walory artystyczno-wizualne, 

• jakość techniczna pracy. 

17. Prace należy dostarczyć drogą mailową do 9 grudnia 2022 r. 

18. O wynikach laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. 

19. Wyłonieni spośród uczestników konkursu laureaci zostaną uhonorowani 

nagrodami rzeczowymi. 

20. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i profilu  Facebook 

Organizatora 15 grudnia 2022 r.  Nagrody i dyplomy zostaną wręczone 

laureatom konkursu 19 grudnia 2022 r  w siedzibie Powiatowej Biblioteki 

Pedagogicznej w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 7. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego opublikowania zdjęć 

na wystawie pokonkursowej w formie online na stronie internetowej 

Organizatora, profilu Facebook, mediach oraz lokalnej prasie. 

Postanowienia końcowe:  

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub przedłużenia Konkursu 
w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

Wszelkie dodatkowe koszty związane z uczestnictwem w konkursie                                           
np.: dojazdy pokrywa Uczestnik. 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                           Załącznik do Regulaminu 

                                                                                      Powiatowego Konkursu Fotograficznego 

                                                                                    ”SLEEVEFACE, czyli ubierz się w książkę” 

 

 

 

 

…………………………………………                                                                                                                    
(miejscowość / data) 

 

 

 

Oświadczenie 
 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Powiatowego Konkursu 

Fotograficznego „SLEEVEFACE, czyli ubierz się w książkę” i zgłoszona przeze mnie 

fotografia jest mojego autorstwa.  

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami, o których mowa w art. 13 

ust. 1 i 2 RODO1. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 

konkursu w celu i na zasadach określonych w klauzuli, o której mowa w punkcie 

poprzednim oraz w Regulaminie Powiatowego Konkursu Fotograficznego 
„SLEEVEFACE, czyli ubierz się w książkę”. 

 

 

 

…......................................................            ....................................................                
(podpis rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej)                                    (podpis uczestnika konkursu) 

 

 

 

 

1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm. 

 



 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

o zasadach przetwarzania danych osobowych związanych                                                 

z przeprowadzeniem konkursu 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady 

(EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka 

Pedagogiczna w Działdowie, 13-200 Działdowo, ul. Grunwaldzka 7           

Tel. 23 697 29 84. 

2. Inspektorem ochrony danych w w/w bibliotece jest Pani Angelika Katarzyna 

Kordalska, mail: angelika.kat23@gmail.com 

3. Dane osobowe będą  przetwarzane w celu  przygotowania,  organizacji i 

wynikach rozstrzygnięcia konkursu w mediach oraz publikacjach o działalności 

Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.  osoba,  której dane 

dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

4. Dane będą przechowywane przez okres  5 lat od  daty  rozstrzygnięcia konkursu.  

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

- imię i nazwisko uczestnika, kontakt telefoniczny 

- klasa, szkoła 
- wizerunek 

6. Uczestnik ma prawo  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

7. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Uczestnik ma prawo do 

jej wycofania. Skorzystanie z  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na 

przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych, gdy uzna,  iż przetwarzanie  jego danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

10. Dane uczestników  nie będą przekazywane do państw trzecich. 

11. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie. 
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