LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
MĚSTA
LIBČICE NAD VLTAVOU
PRODLOUŽENA do 27. května 2014 a ROZŠÍŘENA o novou kategorii: „Malované pohádky“
Pokud máte alespoň malé spisovatelské ambice, je teď ten pravý čas jich využít. Napište
báseň, povídku, pohádku, komiks, fantasy, prostě libovolné literární dílo a upozorněte tím
na svou tvorbu.
Podmínky:
 Soutěže se může zúčastnit opravdu každý, kdo zvládne psát. Uvítáme díla, jak od našich
nejmenších, tak i od těch, kteří toho v životě již hodně zažili a leccos pamatují.
 Jednotlivá literární díla musí obsahovat slovo „Libčice“ (různě skloňováno) nebo se „nějak“
alespoň vztahovat k Libčicím nad Vltavou.
 Literární dílo musí být váš originální výtvor, který mohl být v historii již hodnocen v jiné
soutěži či dokonce publikován. Umístilo-li se literární dílo na stupni vítězů, informujte
o tom prosím organizátory soutěže.
 Neexistuje žádné vynutitelné právo na úspěch a zveřejnění literárního díla. Rozhodnutí
závisí pouze na kolektivním rozhodnutí většiny poroty.
 Literární díla, která neuspěla, lze kdykoli přepsat či vylepšit a poslat do soutěže znovu.
 Přihlášením díla do soutěže souhlasíte s jeho případným použitím v jakékoliv publikaci
vydané v rámci této soutěže a to zdarma a v případě potřeby i opakovaně.
 Před zveřejněním díla v publikaci má organizátor soutěže právo, nikoli však povinnost,
vyžádat si dodatečné odstranění nevhodných slov a formulací, případně navrhnout další
nezbytné úpravy.
 Soutěžící může poslat až 2 díla ke každému literárnímu žánru, maximálně však 8 děl.
 Termín odevzdání: kdykoli
do 14. dubna
2014,
včetně
PRODLOUŽEN
do 27.
května
2014
 Rozsah textu: do 10 normostran
 Soutěžní práce budou psány v českém jazyce a nejlépe na počítači o velikosti písma 12
a jednoduchém řádkování, ve formátu .doc, .docx nebo .pdf. Nemáte-li možnost psaní
na počítači, lze text odevzdat i psaný čitelně rukou.
 NOVÁ KATEGORIE: „Malované pohádky“
určena hlavně pro školky a rodiny s dětmi. Vymyslete pohádku a společně s dětmi ji
namalujte. Rodiče mohou, ale nemusí, obrázky doplnit textem pohádky. Dveře pro fantazii
jsou u nás otevřeny. Opět poprosíme, aby jednotlivé pohádky měly do 10 stran, nejlépe
formátu A4.
Své příspěvky odevzdávejte přímo v knihovně nebo je posílejte na adresu:
knihovna@libcice.cz, spolu s textem posílejte i celé vaše jméno, věk autora, adresu a telefon.
Výsledky budou slavnostně vyhlášeny a vítězové odměněni. Nejlepší díla budou svázána
v knihu a ta bude v knihovně k zapůjčení. Máte možnost stát se opravdovými spisovateli!
Těší se na vás a vaše díla organizátoři soutěže Jana Tahalová, za základní školu Mgr. Zuzana
Benešová a za Městskou knihovnu Šárka Sekerová.

