
 

Regulamin szkolnego konkursu fotograficznego  

SLEEVEFACE - ubierz się w książkę  
Technika „sleeveface” polega na fotografii osoby z zasłoniętą przez okładkę książki częścią 

ciała, lub inaczej wkomponowanie książki w odpowiednie 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. 

 Cele konkursu: 

▪ promocja czytelnictwa i książek w niekonwencjonalny sposób  

▪ rozwijanie zainteresowań czytelniczych  

▪ zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczej aktywności 

▪ rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów  

▪ popularyzacja twórczości uczniów  

▪ upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki  

Zasady konkursu:  

Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Powstańców Śląskich w Łubnianach. 

Czas trwania konkursu: 16.05.2020r.    -   12.06.2020r.  

Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii w formie sleeveface, czyli zdjęcia, 

którego elementem jest okładka (lub ilustracja) książki, częściowo zasłaniająca 

fotografowaną osobę – w taki sposób, aby osoba i książka stanowiły spójną całość. 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie wykonane w domu  lub jego 

otoczeniu w czasie nauki zdalnej. 

Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem 

fotograficznym, telefonem komórkowym, tabletem itp.  

Zdjęcie nie może być efektem montażu w programie graficznym. 

Zdjęcia powinno być zapisane i wysłane w maksymalnej możliwej rozdzielczości, w 

formacie jpg. 

Zdjęcia należy wysyłać podając imię i nazwisko oraz klasę, na adres bozenamorawska-

jednorog@psplubniany.pl  lub  zapisać je  w OneDrive i w wiadomości wystarczy 

podać link do udostępnionego zdjęcia. 

Zgłoszone prace będą prezentowane na stronie internetowej szkoły, po powrocie do 

szkoły będą eksponowane na wystawie. 

Zasady rozstrzygnięcia konkursu:  

 Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez  

organizatora. 

Podczas oceny prac będą brane następujące kryteria: zgodność z tematem, oryginalność, 

twórcze podejście do tematu, walory artystyczno-wizualne, dokładność dopasowania 

okładki do postaci. 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.  

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych 

osobowych uczestnika. 

Organizator:  

Bożena  Morawska - Jednoróg 
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