Patronkou ročníku je Karin Lednická
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Patronkou ročníku je Karin Lednická

SOUTĚŽ:
pro všechny autory z České republiky, kteří se literární tvorbou
nezabývají profesionálně a nejsou registrováni v žádné profesní
spisovatelské či novinářské organizaci.
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spisovatelské či novinářské organizaci.

. příspěvek, který bude do soutěže zaslán, nesmí být dosud publikován
· motto, ze kterého musí autoři soutěžních prací vycházet:
„Když se člověku nedaří, má se vrátit tam, odkud přišel.
Kořeny máme jenom jedny.“
Karin Lednická
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· nejnižší věková hranice autora 14 let
· kategorie – próza – povídka
· rozsah literárního díla – maximálně 5 normostran
(30 řádků po 60-ti úhozech, řádkování 1,5;
tzn. maximálně 1800 úhozů a přibližně 250 slov na stranu)
· každý autor může přihlásit pouze jediný příspěvek
(zaslané práce se nevracejí)
· soutěžní práce se přijímají pouze v elektronické podobě
(program Word)
· přihlášené povídky budou průběžně publikovány na webu KKKV
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KAŽDÁ SOUTĚŽNÍ PRÁCE MUSÍ OBSAHOVAT:
· jméno povídky
· jméno autora
· bydliště, datum narození, e-mail, telefonní číslo autora
· medailon (charakteristika) autora
· souhlas se zařazením osobních údajů do databáze soutěžících
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HODNOCENÍ:
· nezávislým hodnocením určí porota 10 soutěžních prací,
které budou zveřejněny ve sborníku soutěže
· jedné z těchto 10 povídek udělí porota Zvláštní cenu poroty
· 10 vybraných povídek předá porota k posouzení patronce soutěže,
která rozhodne o umístění na 1. – 3. místě
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OCENĚNÍ:
· hlavní cena – porcelánová plastika VLAŠTOVKA
(z dílny studentů SUPŠ Karlovy Vary);
poukázka na odběr knih dle vlastního výběru
· 2. a 3. místo – poukázky na odběr knih dle vlastního výběru
· Cena poroty – poukázka na odběr knih dle vlastního výběru
· Zařazení deseti nejúspěšnějších prací do tišteného sborníku
Jejich autoři obdrží podepsanou knihu patronky soutěže Karin Lednické.
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PŘÍJEM SOUTĚŽNÍCH PRACÍ DO 31. 12. 2021
"Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nezařadit soutěžní příspěvky,
které budou závadné svým obsahem.
Za závadný se považuje pornografický, xenofobní, rasistický,
antisemitský či jinak se zdravou lidskou morálkou kolidující obsah.”
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SOUTĚŽNÍ PRÁCE, PO PEČLIVÉM PŘEČTENÍ PRAVIDEL,
VKLÁDEJTE OD 8. 10. 2021 DO 31. 12. 2021
DO WEBOVÉHO FORMULÁŘE NA ADRESE WWW.KNIHOVNAKV.CZ
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VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ZA ÚČASTI PATRONKY
· únor 2022 (sobota)
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