Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach

Ubierz się w książkę
„Sleeveface”, czyli zdjęcie z okładką książki lub ubierz się w książkę, to zdjęcia przedstawiające osoby z zasłoniętą
przez okładkę książki częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne, zabawne połączenie
fotografowanej osoby z ilustracją na okładce. W sleeveface potrzebna jest jedynie wyobraźnia i aparat. Dobra zabawa
gwarantowana!

Zapraszamy Czytelników do udziału w konkursie na wykonanie ciekawego i zaskakującego sleeveface.

Celem konkursu jest:

1. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
2. Rozwijanie zainteresowań i możliwości twórczych.
3. Zachęcanie do fotograficznych poszukiwań i rozwijania zmysłu obserwacji.

Zasady konkursu:

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich Czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach
2. Czas trwania konkursu: 08.05.2021r. – 30.05.2021r.
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia osoby i książki metodą sleevface.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie wykonane w dowolnej przestrzeni (szkoła, dom,
ogród...itp).
5. Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, telefonem
komórkowym.
6. Na konkurs należy przesłać zdjęcia czarno – białe lub kolorowe, zdjęcia powinny być dostarczone w
maksymalnej możliwej rozdzielczości, w formacie jpg. Zdjęcia mogą być poddane obróbce w programach
graficznych. Nie zezwala się stosowania fotomontaży, ani kolaży polegających na łączeniu elementów
pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian w oryginalnej kompozycji.
7. Zdjęcie należy wysyłać na adres biblioteki poczta@mbpzabki.pl lub porzez aplikację FB Messenger
podając imię i nazwisko.
8. Zgłoszone prace będą eksponowane na stronie internetowej Biblioteki https://www.mbpzabki.pl i stronie
facebooka https://www.facebook.com/bibliotekazabki/ . Zdjęcia będą opublikowane między 07.06.2021r
-12.06.2021 r

Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora
2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień
3. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych oraz
wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w
Ząbkach.
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5. Przysługuje Państwu prawo wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie, w dowolnej formie, a jej
wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
6. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach, ul. Orla 6 lok. 75. W
związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych z dniem 25.05.2018 r. dyrektor MBP w Ząbkach
powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe do IODO na stronie internetowej
biblioteki w zakładce RODO).
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