
W ramach obchodów  

Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (23kwietnia) 

zapraszamy do udziału w I edycji konkursu fotograficznego    

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wieliczce: 

„Żywa okładka książki” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III oraz IV- VIII. 

2. Cele konkursu: 

 Rozwijanie wyobraźni, spostrzegawczości i wrażliwości estetycznej  

wśród dzieci i młodzieży.  

 Zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczej aktywności, której inspiracją jest 

książka. 

 Pogłębianie umiejętności wypowiadania się w formie plastycznej                            

i fotograficznej. 

 Promocja czytania i książek wśród uczniów. 

 Wykorzystanie w praktyce umiejętności pracy z nowymi technologiami. 

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie autorskiej fotografii inspirowanej 

okładką wybranej książki – czyli jak najdokładniejszej kopii okładki książki. 

4. Bohaterami okładki mogą być ludzie lub zwierzęta. Zdjęcie należy odpowiednio 

przerobić w programie graficznym w ten sposób, aby jak najwierniej 

przypominało oryginał – dodać tytuł, nazwisko autora  czy nazwę wydawnictwa. 

Do wykonania tej pracy można wykorzystać program, np.: CANVA, 

PUBLISHER, POWER POINT lub inne. 

5.  Do „żywej okładki” należy dołączyć zdjęcie oryginalnej okładki książki, która 

była inspiracją dla autora pracy. 



6. Kryteria oceny: 

 wierność wykonanej kopii z oryginałem, 

 pomysłowość wykonania, 

 ogólne wrażenie artystyczne.  

7. Zgłoszone do konkursu zdjęcia powinny zostać zapisane w formacie jpg 

i umieszczone na stronie padletu biblioteki:   

https://pl.padlet.com/jadwigamsp1/biblioteka 

8. W nazwie pliku musi się znaleźć imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz tytuł 

i autor książki. 

9. Jeśli okładka przedstawia grupę ludzi, autor pracy, przesyłając fotografię, załącza 

oświadczenie zapewniające, że osoby, których wizerunek znajduje się na zdjęciu, 

wyraziły zgodę na publikację tegoż wizerunku (załącznik nr 1). 

10. Załącznik nr1 należy dostarczyć do biblioteki szkolnej lub wysłać na adres 

mailowy: biblioteka.sp1wieliczka@gmail.com 

11. Zgłaszane fotografie muszą być w pełni autorskie. 

12. Zgłoszenie prac na konkurs będzie uważane za zaakceptowanie regulaminu, 

wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych oraz rozpowszechnienie 

wizerunku na potrzeby przeprowadzenia i promocji konkursu. 

13. Prace konkursowe należy przesłać do dn. 15.04.2021r. 

14. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są dyplomy i nagrody. 

15. Pamiętajcie – liczy się pomysłowość i oryginalność! 

 

POWODZENIA ☺ 
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