
DO WYGRANIA KAMERY, APARATY FOTOGRAFICZNE

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY  
DLA SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH I 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. 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 
wiedzeni 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 
prawdziwego cudu. Znajdą się w samym środku walki dobra ze złem.

2. TEMAT KONKURSU
Tematem konkursu jest wykonanie ilustracji do filmu „Największy z cudów” 
zatytułowanej „Zobaczyliśmy to, co niewidzialne”.

3. CELE KONKURSU:
• odkrywanie młodych talentów;
• wspieranie twórczości dzieci i młodzieży;
• rozwijanie aktywności twórczej poprzez wzbogacanie warsztatu  
    literackiego i plastycznego;
• integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk;
• wdrażanie uczniów do samokształcenia;
• 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 podstawowych i gimnazjalnych.

5. TECHNIKA PRAC
Dowolna technika wykonania prac (rysunek, grafika, malarstwo, kolaż). Nie będą 
uwzględniane malowidła na szkle i prace z plasteliny. Praca powinna zostać wykonana 
na papierze lub arkuszu brystolu (nie może przekraczać wymiaru 50cm x 70cm).

6. ZASADY, TRYB I TERMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU
• konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych;
• konkurs podzielony został na trzy kategorie wiekowe: 
   • klasy 0 – 3 szkoły podstawowej,
   • klasy 4 – 6 szkoły podstawowej,
   • uczniowie gimnazjum.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, natomiast szkoła - dowolną liczbę.
Prace prosimy przesłać do końca stycznia 2014 roku (decyduje data stempla 
pocztowego) z dopiskiem „Zobaczyliśmy to, co niewidoczne” 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,
• oryginalność, pomysłowość,
• estetykę i technikę wykonania pracy.

8. JURY KONKURSU
W skład jury wchodzą trzy osoby powołane przez organizatora konkursu.

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



UWAGI KOŃCOWE:
1. Prace nieopisane nie będą brane pod uwagę.
2. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody, wyróżnienia i pamiątkowe dyplomy.
3. Podsumowanie, wręczenie nagród nastąpi w lutym 2013 r.
4. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji oraz 
umieszczenia informacji o wynikach konkursu na stronach internetowych. Prace 
konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do ich 
wystawiania i reprodukowania.
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 dnia 28 lutego 2014 r.
8. Wszystkie prace będzie można zobaczyć po zakończeniu konkursu na stronie  
www.najwiekszyzcudow.pl.
Szkoły nagrodzonych i wyróżnionych uczniów zostaną powiadomione telefonicznie 
lub drogą elektroniczną do 28 lutego 2014 roku 
9.  Nadesłanie pracy wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia jest równoznaczne z: 
oświadczeniem, że uczestnik jest jej autorem; akceptacją regulaminu; wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem.
10. Prawni opiekunowie dzieci biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na 
umieszczenie danych osobowych dziecka w bazie Organizatora oraz ich przetwarzanie 
dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 833). 



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

podpis opiekuna (rodzica)


