
REGULAMIN konkursu fotograficznego 
„Z książką mi do twarzy” 

organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Spytkowicach   

 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest  Gminne Centrum Kultury oraz Gminna 

Biblioteka Publiczna w Spytkowicach, zwane dalej Organizatorem 

konkursu. 

2. Konkurs ma zasięg lokalny, skierowany jest do czytelników Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Spytkowicach, a także mieszkańców Gminy 

Spytkowice. 

4. Celem konkursu „Z książka mi do twarzy” jest wizualizacja pasji czytania i 

miłości do książek, zachęcenie czytelników i  mieszkańców do aktywności 

twórczej, pobudzania i rozwijania zainteresowań czytelniczych, jako formy 

spędzania czasu wolnego oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii 

jako dziedziny sztuki.  

5. Zgłoszone do konkursu prace oceni powołane jury. 

6. Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze, kreatywne fotografie. 

Przewidziane są również wyróżnienia.  

7. Wszystkie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej i 

facebooku Gminnego Centrum Kultury w Spytkowicach, a także na stronie 

Urzędu Gminy Spytkowice. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację zdjęć.  

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy czytelnicy Gminnej Biblioteki 

Publicznej oraz mieszkańcy Spytkowic. 

2. Każdy uczestnik konkursu może przesłać 1 fotografię droga 

elektroniczną. 

3. Prace konkursowe należy wysłać mailowo na adres konkursy@gck-

spytkowice.pl, temat „Z książką mi do twarzy”, dopisując w wiadomości 

imię i nazwisko zgłaszającego, wiek i telefon kontaktowy.  

4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii techniką sleeveface. 
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Sleeveface -  polega na robieniu zdjęć z zasłonięta przez okładkę  książki 

części 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.  

5. Na prace czekamy do 31 maja 2022 roku. 

6. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się          

5 czerwca 2022 roku, podczas obchodów Dnia Dziecka w Gminie 

Spytkowice.  Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

i profilu facebook.  

7. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie 

opublikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie 

Postanowienia końcowe  

1. Autorzy prac zachowują prawa autorskie. 

2. Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest równoznaczne z 

udzieleniem Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne 

publikowanie na stronach internetowych Gminnego Centrum Kultury, a 

także publikacji danych osobowych autora wygranych prac konkursowych. 

3. Przesyłając fotografię konkursową w formie załącznika uczestnik 

zapewnia, że jest jej autorem oraz przysługuje mu pełnia autorskich praw 

osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są 

obciążone prawami osób trzecich. O 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. 

 


