
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SLEEVEFACE 
 
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. Należy tak zapozować do zdjęć, aby układ stał się „elementem” 
okładki, który „wychodzi” poza papier. Choć sleeveface jest zjawiskiem, którego początki 
sięgają 2006 roku, dokładne pochodzenie tej koncepcji nie jest znane, a co za tym idzie nie 
zostało także opisane. Dzięki skrawkom wiadomości, które pojawiły się w Internecie, udało 
się ustalić, że pomysł robienia zdjęć z książką został rozpowszechniony w 2007 roku za sprawą 
portali społecznościowych. 
Jednak znany wcześniej motyw ukazywał się na okładkach książek, płyt winylowych  
i czasopism. Termin przyjął się za sprawą publikacji  „Sleeveface” autorstwa Johna Rostrona  
i Carla Morrisa, w której przedstawili zdjęcia inspirowane płytami winylowymi. 
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REGULAMIN KONKURSU 

Organizatorem szkolnego konkursu UBRANI W KSIĄŻKĘ, CZYLI SLEEVEFACE W BIBLIOTECE jest 
biblioteka szkolna.  

Koordynatorami konkursu są:  

Renata Wasilewska, Urszula Kazimierczak, Lucyna Polanowska-Mudyna. 

Celem konkursu jest: 

 rozwijanie i popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży, 
 promowanie książek zakupionych w  ramach NPRCz, 
 popularyzacja fotografii,  

 promowanie młodych twórców fotografików, 

 prezentacja osiągnięć uczestników konkursu, 
 rozwijanie wrażliwości artystycznej, 
 rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów. 

Zasady konkursu: 

 Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas 4 – 8 SP 342 oraz nauczycieli i pracowników 
Szkoły. 

 Czas trwania konkursu: 12.11.2019 r –12.12.2019 r. 
 KSIĄZKĘ DO SLEEVEFACE NALEŻY WYPOŻYCZYĆ Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  
 ZDJĘCIA MOŻNA WYKONYWAĆ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ, W DOMU LUB PLENERZE 
 Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych. 
 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu trzy prace wykonane samodzielnie. 
 Uczestnik konkursu musi posiadać pełne prawa autorskie do nadesłanych zdjęć i prawa do 

utrwalania i rozpowszechniania wizerunku wszystkich widocznych na nich osób. 
 Podpisane fotografie konkursowe (imię, nazwisko, klasa)oraz uzupełnioną zgodę składamy do 

biblioteki szkolnej. 
 Fotografie oddajemy pod dwiema postaciami: 

1. papierowej (wywołanej w profesjonalnym punkcie obróbki fotograficznej lub wydrukowanej na 
dobrej jakości drukarce) w formacie nie mniejszym niż 15 x 21cm) oraz 

2. elektronicznej (dostarczonej na płycie CD, pendrive lub wysłane drogą mailową na adres 
szancerownia@gmail.com z dopiskiem w temacie e-maila „KONKURS FOTOGRAFICZNY” ) 

 Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym aparatem, również telefonem komórkowym (jeśli 
telefon gwarantuje  dobrą jakość zapisu). 

 Nie mogą być poddane obróbce komputerowej. 
 Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej 

Szkoły i w TV Szancerownia . 

Zasady rozstrzygnięcia konkursu i nagradzania: 

 Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, w której składzie znajdą się 
przedstawiciele Grona Pedagogicznego oraz uczniów.  

 Ogłoszenie wyników nastąpi  do końca roku 2019 na GAZETCE przy BIBLIOTECE i w Librusie. 
 Ocenie podlegać będą: pomysłowość, oryginalność i estetyka wykonania, ogólne wrażenie 

artystyczne. 
 Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Laureaci konkursu (I, II, III m-ce oraz wyróżnienia) 

otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców SP 342. 
 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród niż wyżej wspomniany. 
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 Organizator nie zwraca zgłoszonych prac. 
 Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady 

powyższego regulaminu oraz  na publikację zdjęć na szkolnej stronie internetowej, w szkolnej 

telewizji SZANCEROWNIA  oraz  ich prezentację podczas szkolnej wystawy. 

 Wszelkie sprawy, które nie zostały ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Organizator 

Konkursu. 

Organizatorki konkursu:  

Renata Wasilewska, Urszula Kazimierczak, Lucyna Polanowska-Mudyna. 

 

  

 


