Propozície X. ročníka literárnej súťaže
Odkaz Karolíny Brüstleovej
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Obec Podhorie
Obec Podhorie

Spoluorganizátori: Rímskokatolícky farský úrad Lietava

Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera
Miesto konania:

Podhorie

Cieľ súťaže:
Poslaním súťaže je podporiť literárnu tvorbu s cieľom rozvíjať pozitívne myslenie autorov, úctu k morálnym
hodnotám a prispieť k poznaniu života a diela ľudí, ktorí sa svojím životom zaslúžili o všeobecné dobro.
Súťažná téma:

Pani učiteľka – pán učiteľ, ďakujem! / Ďakujem, že si!

motto:

„Vďačnosť je spomienka srdca.“ Romano Guardini

Literárny žáner ROZPRÁVANIE je v próze rovnaký pre všetky kategórie a/ - d/
poézia: téma je záväzná, žáner – ľubovoľný
TERMÍNY:
Vyhlásenie súťaže - október 2018 Uzávierka súťaže - 28. február 2019 Vyhlásenie výsledkov – apríl 2019
ORGANIZAČNÉ POKYNY:
- súťažiaci môže poslať najviac tri samostatné práce v maximálnom rozsahu určenom pre jednotlivé kategórie takto:
a/ 3600 znakov; kategória b/ 5400 znakov; kategória c/ 7200 znakov
- súťaž je anonymná, potrebné údaje /meno, adresa, vek/ súťažiaci vyplní v elektronickom formulári – stačí
podržať klávesu ctrl a kliknúť na tento odkaz: prihláška – a v otvorenom formulári vyplniť potrebné údaje
(v prípade, že formulár nefunguje, alebo ho neviete vyplniť, nás kontaktujte mailom)
- online propozície, nájdete v .pdf na www.obecpodhorie.info a www.skoladp.solinky.sk/dokumenty
- literárnej súťaže sa môžu zúčastniť autori, ktorí doposiaľ knižne nepublikovali v komerčných vydavateľstvách
- súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do
vyhlásenia výsledkov
- zaslaním práce do súťaže autori dávajú svoj súhlas na publikovanie práce
- súťažné práce musia vyjadrovať súťažnú tému a rešpektovať určený žáner
- práce treba zaslať mailom na adresu: literarna.sutazKB@gmail.com najneskôr do 28. februára 2019 alebo
poštou v 4 kópiách na nižšie uvedenú adresu koordinátora LS; obálku označiť „Literárna súťaž KB“
KATEGÓRIE:
- autori budú rozdelení do štyroch vekových kategórií:
a/ žiaci osemročných gymnázií /prima – tercia/, žiaci 5. - 6. ročníka ZŠ
b/ žiaci osemročných gymnázií /kvarta – kvinta/, žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ
c/ študenti gymnázií, stredných škôl a SOU
d/ dospelí – začiatočníci, študenti VŠ
KRITÉRIÁ HODNOTENIA:
- práce ohodnotí a o umiestnení rozhodne odborná porota
Koordinátor LS: Mgr. Karol Vlčko, 013 18 Podhorie 177, 0902291246
Mediálni partner:

