
Zapraszamy uczniów toruńskich szkół ponadpodstawowych

do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym

„Z książką Ci do twarzy - SLEEVEFACE ”

Konkurs jest organizowany pod patronatem Przewodniczącej Sejmiku Województwa

Kujawsko-Pomorskiego – Pani Elżbiety Piniewskiej

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

• Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Toruniu, ul. 

Osikowa 15, zwany dalej Organizatorem. 

• Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii techniką sleeveface*.

• Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa poprzez zainteresowanie grafiką książki, 

rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz zachęcenie do rozwijania fotograficznego hobby.

• Fundatorem nagród jest Organizator oraz Patron Konkursu.

• Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie: 16.11.2022 – 06.12.2022 roku, odbędzie się w 

Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Toruniu. Organizator zastrzega sobie prawo 

zmiany miejsca i czasu przeprowadzenia Konkursu lub odwołania Konkursu bez podania 

przyczyny.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

• Konkurs skierowany jest do uczniów toruńskich szkół ponadpodstawowych (liceów, techników 

oraz szkół branżowych). Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie po uprzedniej 

zgodzie rodziców/opiekunów prawnych.

• Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz klauzuli RODO 

wraz z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku i udzieleniem licencji na wykorzystanie prac.



§ 3. SZCZEGÓŁY KONKURSU

• Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić tylko jedno zdjęcie.

• Przedmiotem fotografii konkursowych są zdjęcia z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała 

zgodnie z założeniami projektu sleeveface.

• Fotografie zgłoszone do Konkursu muszą być wydrukowane na papierze fotograficznym w 

formacie 20cm X 30cm.

• Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielnie wykonane zdjęcia nienaruszające praw 

autorskich osób trzecich.

• Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: kreatywność, technika 

wykonania, ujęcie tematu, kompozycja zdjęcia.

• Zdjęcia do konkursu należy przysyłać w formie papierowej na adres:

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich

Biblioteka

ul. Osikowa 15

87-100 Toruń

Można też dostarczyć osobiście.

WAŻNE !!! - Liczy się data dostarczenia zdjęcia Organizatorowi (najpóźniej 06.12.2022), a nie

data stempla pocztowego.   Zdjęcia dostarczone po terminie nie będą mogły wziąć udziału w 

konkursie.

• Nadsyłane zdjęcia muszą być opisane na załączonej kartce danymi: tytuł pracy, imię i nazwisko 

autora, telefon kontaktowy, nazwa szkoły i klasa, do której uczęszcza autor.

• Zgłoszone do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane.

• Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i 

wizerunku i udzieleniem licencji na wykorzystanie prac.

• Oceny prac dokona specjalnie powołane jury.

• Laureaci zostaną telefonicznie lub mailowo powiadomieni o terminie wręczenia nagród.

§ 4. LICENCJA

• Z chwilą przesłania zdjęć uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, 

nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu 

licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na późniejsze wykorzystanie zdjęć w celach 

promocyjnych i marketingowych w sieci Internet i za pomocą druku.



• Udzielenie licencji wskazanej w ust. 1 oraz zezwolenia wskazanego w § 3 ust. 9 następuje 

nieodpłatnie.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), przekazuje klauzulę informacyjną, która 

stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie, jak również o zapisach regulaminu budzących 

wątpliwości, rozstrzygać będzie Organizator.

• Bezpośrednim Organizatorem jest Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu.

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, przerwania lub odwołania Konkursu 

bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie przesłana mailowo do 

sekretariatu szkoły.

• Załączniki są integralną częścią Regulaminu.

*Sleeveface - polega na robieniu zdjęć z zasłoniętą przez okładkę książki, czasopisma, płyty częścią

ciała. W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące bardzo ciekawe połączenia sylwetki 

fotografowanej osoby z ukrytym książkowym alter ego. To nowoczesny, modny i zabawny pomysł 

na popularyzację czytelnictwa i biblioteki. Czekamy na twórcze i zaskakujące pomysły.

Serdecznie zapraszamy

Kontakt do organizatorów: 

monika.tomaszewska@zsgh.torun.pl

dorota.slowikowska@zsgh.torun.pl   

Tel. ZSG-H 56 657 37 77

Załączniki:

• Klauzula RODO.

• Zgoda na wykorzystanie wizerunku.

• Zgoda rodzica/opiekuna prawnego.
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