STRAŠIDELNÝ PRÍBEH
školský rok 2018/2019
Literárna súťaž o napínavých a strašidelných príbehoch,
ktoré ste zažili alebo chceli zažiť a možno chceli byť aj ich súčasťou...

Téma na šk. rok 2018/2019 :

Môj „priateľ“ PAVÚK
(Prečo sa bojíme práve pavúkov? Prečo sa rovnako nebojíme lienok,
komárov, motýľov...)

VYHLASOVATEĽ A USPORIADATEĽ: Kalokagatia – CVČ Trnava, Mesto Trnava
1. Podmienky súťaže :

Súťaže sa môže zúčastniť každý autor s poviedkou napísanou v slovenskom
jazyku.

2. Súťažné kategórie :

I. kategória - žiaci 3. – 4. ročníkov ZŠ
II. kategória - žiaci 5. – 7. ročníkov ZŠ a osemročných gymnázií
III. kategória - žiaci 8. – 9. ročníkov ZŠ a osemročných gymnázií

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 autorom nevraciame. 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

28. 2. 2019.
9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo upraviť v prípade potreby pravidlá súťaže.
10. Výsledky súťaže budú zverejnené do konca marca 2019.
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. UPOZORNENIE !
- žiadame školy, aby prihlásili do súťaže maximálne 5 prác za školu a kategóriu
- zo súťaže automaticky vyradíme práce s drastickým, morbídnym a vulgárnym obsahom.
13. Kontakt : Mária BEHÍLOVÁ,  033/3236-697
Mgr. Andrej HAVLÍK
riaditeľ K – CVČ

PRIHLÁŠKA
do literárnej súťaže STRAŠIDELNÝ PRÍBEH
Názov súťažného príspevku ............................................................................................................ kategória ........................................
Meno a priezvisko autora .................................................................................................................... ročník ..........................................
Názov a adresa školy .....................................................................................................................................................................................

Zodpovedný pedagóg + kontakt (tel., email)

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

Dátum

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

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

Podpis

