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Literárna súťaž v autorskej poézii a krátkej próze
a ORGANIZÁTOR :
Téma :

VYHLASOVATEĽ
Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1, 91701 Trnava
JARNÁ NÁLADA – jarné kvietky, rozkvitnuté stromy, slnečné popoludnie, zurčiace
potôčiky, bezbranné mláďatká, svieže vône, farby... všetko to pripomína prebúdzajúcu sa
prírodu, rodiaci sa život....)

Súťažné kategórie :
A. Poézia

B. Próza

I. kategória
II. kategória
III. kategória
IV. kategória
I. kategória
II. kategória
III. kategória
IV. kategória

- žiaci ZŠ (2. – 4. ročník)
- žiaci ZŠ (5. – 7. roč.) a príslušné ročníky 8-roč. gymnázií
- žiaci ZŠ (8. – 9. roč.) a príslušné ročníky 8-roč. gymnázií
- študenti SŠ, SOŠ a gymnázií
- žiaci ZŠ (2. – 4. ročník)
- žiaci ZŠ (5. – 7. roč.) a príslušné ročníky 8-roč. gymnázií
- žiaci ZŠ (8. – 9. roč.) a príslušné ročníky 8-roč. gymnázií
- študenti SŠ, SOŠ a gymnázií

Podmienky súťaže :
- Zúčastniť sa môže každý autor s vlastnou prácou napísanou v slovenskom jazyku.
- Práca nesmie byť do vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná, alebo prihlásená do inej súťaže.
- Každý sa môže zúčastniť iba s jednou prácou v každej kategórii. Rozsah max. 1 strana A4 (30 riadkov).
- Ku každej práci je treba uviesť : meno autora, súťažnú kategóriu, adresu školy, telefonický a mailový kontakt
za zodpovedného pedagóga.
- Prácu poslať spolu s vyplnenou prihláškou na adresu usporiadateľa.
- Súťažné príspevky nevraciame. Vyhlasovateľ garantuje, že práce nebudú použité v rozpore s autorským
zákonom.

Porota a hodnotenie :
- Práce hodnotí odborná porota menovaná organizátorom, udelí 1., 2. a 3. miesto a čestné uznania.
- Porota hodnotí : dodržanie témy, súťažných podmienok, originalita, gramatika.
- Oceneným autorom (školám) pošleme pozvánky s dátumom a miestom vyhodnotenia.

Uzávierka súťaže :
Zverejnenie výsledkov :
Odovzdanie cien :

20. apríla 2018
máj 2018
jún 2018

Kontakt :

Mária BEHÍLOVÁ,  033/3236-697
Mgr. Andrej HAVLÍK
riaditeľ K – CVČ

..........................................................................................................................................................................................................................
PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE PRVOSIENKY
Názov súťažného príspevku ........................................................................................................................................................................
Meno a priezvisko autora ............................................................................................................................................................................
Súťažná kategória ....................................... Názov školy..........................................................................................................................
Adresa školy ......................................................................................................................................................................................................
Pedagogický dozor .................................................................................................... Kontakt ....................................................................

