Strelecká 1, 917 01 TRNAVA
033/3236695 - riaditeľ
033/3236699 - fax
033/3236696 - zástupkyňa riaditeľa
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033/3236694 - hospodárske oddelenie
e-mail: cvc.kalokagatia@gmail.com
web: http://cvc.trnava.sk

KED SI VYMÝŠLAM...

OKRESNÉ KOLO

Literárna súťaž v sci-fi a fantasy poviedke. Súťaž ponúka žiakom a študentom možnosť
popustiť uzdu vlastnej fantázii a predstaviť svoje vízie budúcnosti na Zemi, vo vesmíre, v našej mysli...
VYHLASOVATEĽ A USPORIADATEĽ: Kalokagatia – CVČ Trnava, Mesto Trnava
1. Podmienky súťaže :

Súťaže sa môže zúčastniť autor (žiak, študent) s poviedkou napísanou
v slovenskom alebo anglickom jazyku. Poviedka nesmie byť do vyhlásenia
výsledkov nikde publikovaná.

2. Súťažné kategórie :

I. kategória - žiaci ZŠúpô
II. kategória - študenti SŠ
III. kategória - sci-fi poviedka v anglickom jazyku - študenti SŠ

3. Kritériá hodnotenia :
- originalita, vystihnutie témy s využitím fikcie, prípadne zaujímavého spracovania reálneho zážitku
- zaujatie dejom, navodenie a udržanie napätia do konca príbehu.
4. Účastník môže poslať do súťaže iba jednu prácu v rozsahu max. 4 strany (30 riadkov po 60 znakov).
5. Práce prijaté do súťaže sa nevracajú. Vyhlasovateľ garantuje, že práce nebudú použité v rozpore
s autorským zákonom.
6. Ku každej práci je potrebné uviesť : meno autora, názov práce, súťažnú kategóriu, adresu školy a meno
zodpovedného pedagóga.
7. Práce je potrebné spolu s vyplnenou prihláškou do súťaže poslať na adresu usporiadateľa
do 18. novembra 2016.
9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo upraviť v prípade potreby pravidlá súťaže.
10. Výsledky súťaže budú zverejnené do konca novembra 2016.
11. Práce bude hodnotiť odborná porota vymenovaná organizátorom. Autori troch najlepších prác
v každej kategórii získajú diplom a cenu. Termín slávnostného vyhodnotenia a odovzdávania cien včas
oznámime.
12. Víťazné práce z každej kategórie postupujú na XVII. ročník medzinárodnej literárnej súťaže

sci-fi poviedky, ktorú organizuje Gymnázium J. B. Magina vo Vrbovom. Vyhodnotenie
medzinárodnej súťaže sa uskutoční začiatkom kalendárneho roka 2017.
13. Kontakt : Mária BEHÍLOVÁ,  033/3236-697
Mgr. Andrej HAVLÍK
riaditeľ K – CVČ

PRIHLÁŠKA
do literárnej súťaže Keď si vymýšľam ...
Názov súťažného príspevku ........................................................................................................................................................................
Meno a priezvisko autora .............................................................................................................................................................................
Názov a adresa školy .....................................................................................................................................................................................

Zodpovedný pedagóg + kontakt (tel., email)

....................................................................................

Vyhlasujem, že práca zaslaná do literárnej sci-fi súťaže KEĎ SI VYMÝŠĽAM... nebola doraz nikde verejne
publikovaná.

Dátum : ........................................

............................................................

Podpis

