
DO WYGRANIA KAMERY, APARATY FOTOGRAFICZNE

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI  
DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 

TEMAT KONKURSU: 

„Zobaczyliśmy to, co niewidzialne” 
(na podstawie filmu „Największy z cudów”)

1. ORGANIZATOR KONKURSU

Konkurs organizowany jest przez firmę FT FILMS, dystrybutora filmu animowanego 
„Największy z cudów”, którego ogólnopolska premiera kinowa odbędzie się 8 listopada 
2013 r.

„Największy z cudów” - film twórców „Epoki lodowcowej” i „Cristiady”, to niezwykła 
animowana opowieść w 3D i 2D z aniołami i demonami w tle. Skupia się ona na życiu 
trzech bohaterów znajdujących się w trudnej sytuacji. Ich losy krzyżują się, kiedy wie-
dzeni przez tajemnicze istoty udają się do kościoła, nie zdając sobie sprawy, że to już 
na zawsze całkowicie odmieni ich życie. Z pomocą aniołów staną się świadkami praw-
dziwego cudu. Znajdą się w samym środku walki dobra ze złem.

2. TEMAT KONKURSU

Tematem konkursu jest wykonanie pracy literackiej dotyczącej filmu 
„Największy z cudów” zatytułowanej „Zobaczyliśmy to, co niewidzialne”.

3. CELE KONKURSU

• odkrywanie  młodych talentów;
• wspieranie twórczości dzieci i młodzieży;
• integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk;
• wzbogacanie warsztatu literackiego; 
• wdrażanie uczniów do samokształcenia;
• pobudzanie twórczego myślenia;
• promocja wartości etycznych takich jak: szacunek dla innych  
   (zwłaszcza osób starszych), tolerancja i poszanowanie praw dziecka.



4. UCZESTNICY KONKURSU

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych.

5.  TECHNIKA PRAC

Praca literacka w formie eseju, wiersza lub rozprawki.

6. ZASADY, TRYB I TERMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

• konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych.
• każdy uczestnik zgłasza tylko jedną pracę, natomiast szkoła - dowolną liczbę.  
Praca literacka nie może przekraczać 6000 znaków ze spacjami. Prace należy przesyłać  
w formie papierowej (nie elektronicznej). Praca powinna być podpisana na odwrocie: 
imię, nazwisko ucznia, wiek, imię i nazwisko opiekuna, adres i telefon.

Prace prosimy przesłać do końca stycznia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego)  
z dopiskiem „Zobaczyliśmy to, co niewidzialne” na adres organizatora:

FT FILMS
Al. Wyzwolenia 21/23
35-501 Rzeszów

7. OCENA PRAC

Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatorów.
Przy ocenie prac komisja bierze pod uwagę:
• zgodność prac z tematem konkursu,
• treść, styl, kompozycję, ortografię, interpunkcję,
• oryginalność, pomysłowość,
• staranność.

8.  NAGRODY

W konkursie przewidziano następujące nagrody:
• kamerę za zajęcie I miejsca,
• aparat fotograficzny za zajęcie II miejsca,
• zestaw gier i zabaw komputerowych za zajęcie III miejsca,
• zestaw książek i słodycze za zdobycie wyróżnienia. 



UWAGI KOŃCOWE:

1. Prace nieopisane nie będą brane pod uwagę. 
Praca powinna być podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, wiek, adres i telefon.
2. Podsumowanie, wręczenie nagród nastąpi do 28 lutego 2014 roku.
3. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji oraz 
umieszczenia informacji o wynikach konkursu na stronie internetowej. Prace konkur-
sowe nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania 
i publikowania.  
5. Prawni opiekunowie dzieci biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na umiesz-
czenie danych osobowych dziecka w bazie Organizatora oraz ich przetwarzanie dla po-
trzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. nr 133, poz. 833). 
6. Prace wysłane po terminie i niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
7. Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej
www.najwiekszyzcudow.pl do 28 lutego 2014 r.
8. Szkoły nagrodzonych i wyróżnionych uczniów zostaną powiadomione telefonicznie 
lub drogą elektroniczną do 28 lutego 2014 r.
9. Nadesłanie pracy wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia jest równoznaczne z oświad-
czeniem, że uczestnik jest jej autorem, akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem. 
10. Zwycięzca konkursu z chwilą otrzymania nagrody głównej przenosi bez dodat-
kowego wynagrodzenia na organizatora całość praw autorskich majątkowych i praw 
pokrewnych do nagrodzonej pracy, upoważniając Organizatora do korzystania z praw 
autorskich do pracy na następujących polach eksploatacji: 
• utrwalanie w całości i we fragmentach w druku wszelkimi znanymi technikami dru-
karskimi, na taśmie światłoczułej i nośnikach elektronicznych;
• wprowadzenie w całości i we fragmentach do pamięci komputera; 
• zwielokrotnianie w całości i we fragmentach techniką drukarską i fotograficzną;
• udostępnienie pracy i jej fragmentów za pośrednictwem sieci informatycznych 
(w szczególności typu Internet);
• odpłatne i nieodpłatne udostępnianie całości pracy i jej fragmentów dla przedruku 
w prasie codziennej oraz magazynach;
• publiczna prezentacja w całości  lub fragmentach;
• nieodpłatne udostępnianie całości oraz fragmentów we wszelkich materiałach promo-
cyjnych Organizatora oraz w mediach;
• odpłatne i nieodpłatne wprowadzanie do obrotu egzemplarza pracy i zwielokrotnio-
nych kopii oraz ich najem, dzierżawa i użyczenie.



KARTA ZGŁOSZENIA KONKURSU
PT. „ZOBACZYLIŚMY TO, CO NIEWIDZIALNE”.
(WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych dziecka na potrzeby konkursu.

podpis opiekuna (rodzica)


