
REGULAMIN Konkursu fotograficzny 
„Książka i ja!” 

 
I. Przepisy ogólne 

1.Konkurs organizowany jest przez  Gminne Centrum Kultury w 

Spytkowicach oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Spytkowicach 

zwanych dalej Organizatorem konkursu. 

2. Konkurs prowadzony będzie na terenie gminy Spytkowice. 

Konkurs rozpoczyna się 19 października 2020 i trwać będzie do 

30 października 2020. Wyłonienie laureatów nastąpi poprzez 

głosowanie internautów na stronie facebookowej Gminnego 

Centrum Kultury w Spytkowicach. Zdjęcia z największą liczbą 

polubień zajmą kolejno I, II, III miejsce. Głosowanie odbędzie się 

od dnia 2 listopada 2020r.  do dnia 6 listopada 2020r. 

3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. 

Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Spytkowic. 

4. Celem konkursu„ Książka i ja!” jest: 

1) wizualizacja pasji czytania i miłości do książek,  

2) popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu i 

wyrażanie emocji,  

3) upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny 

sztuki. 

5. Zadaniem konkursowym jest wykonanie sleeveface.  

Co to jest sleeveface? To fotografia osoby z zasłoniętą przez 

okładkę książki częścią ciała, lub inaczej wkomponowanie książki 

w adekwatne do jej okładki otoczenie. W efekcie powstaje 

złudzenie prezentujące czasem zabawne, czasem kreatywne 

połączenie fotografowanej osoby –czytelnika z jego książkowym 

wcieleniem, nadające okładce nowe znaczenie, nową wymowę.  



6.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją 

przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się 

do przestrzegania określonych w nim zasad. 

II. Przepisy dotyczące prac 

1.Zgłoszenia do konkursu  należy nadesłać do 30 października 

2020 r. , na adres: konkursy@gck-spytkowice.pl  temat: „Książka i 

ja” dopisując w wiadomości imię, nazwisko, wiek oraz telefon 

kontaktowy, w przypadku osoby niepełnoletniej prosimy również o 

dopisanie danych opiekuna. 

2.Wyboru najlepszych fotografii dokonają internaucie na naszej 

stronie facebookowej poprzez likowanie zdjęcia w dniach 2 - 6 

listopada 2020r. 

.3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 9 listopada 2020 r. Lista 

laureatów zostanie zamieszczona na stronie www i Facebooku.  

O wynikach uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. Nagrody 

zostaną wręczone indywidualnie . 

4.W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie 

zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym 

konkursie 

III. Wykorzystanie prac  

1. Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest 

równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na jej 

wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych 

Gminnego Centrum Kultury, a także publikacją danych 

osobowych autora wygranych prac konkursowych . 

2.Przesyłając fotografię konkursową w formie załącznika 

uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługuje mu 

pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, 

a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. O 
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ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, 

uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której 

wizerunek znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na 

nieodpłatną publikację tego wizerunku. Przesyłając fotografię, 

uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia 

szkody, jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami 

osób trzecich dotyczącymi z praw autorskich do fotografii, praw 

do wizerunku lub wszelkich innych praw. 

 


