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TERMÍNY
 Zasílání textů: do 30.9.2017
 Hodnocení textů čtenáři: 1.11. až 31.12.2017
 Slavnostní vyhlášení výsledků: únor 2018
TÉMA A KATEGORIE
 Soutěžní téma: PO BOUŘI
 Soutěží se v kategoriích próza a poezie
TECHNICKÉ PODMÍNKY
 Kategorie próza: povídka v rozsahu nejvýše 15 tisíc znaků
 Kategorie poezie: nejvýše tři básně
 Texty musí být psané stylem Normal, tj. Times New Roman, vel. 12.
Prosíme, nepoužívejte zvláštní fonty, formátování, apod. Neobvyklý styl
nijak neovlivní hodnocení, protože všechny texty převedeme z důvodu
objektivity do jednotného stylu. Pouze nám tedy zbytečně přiděláte práci.
V případě, že by byl váš text vybrán do sborníku, dostanou všechny texty
v publikaci taktéž jednotný styl. Také si příspěvky po sobě přečtěte,
(případně dejte někomu přečíst), z důvodu minimalizace gramatických
chyb.
 Texty musí být zaslané ve formátu doc. nebo rtf. Nezasílejte docx, opět
máme navíc práci s konverzí, která v některých případech vede
k poškození textu.
 Adresa pro zasílání textů a přihlášek je pro letošní ročník nová:
lit.soutez2017@seznam.cz
OBECNÉ PODMÍNKY
 Každý autor může zaslat jeden příspěvek v každé kategorii.
 Společně s textem musí být zaslaná přihláška (viz formulář) obsahující
údaje:
 jméno a příjmení
 věk
 adresa pro korespondenci
 e-mail
 telefon

HODNOCENÍ A ODMĚNY
 Hodnocení bude probíhat ve dvou kolech. V 1. kole bude číst soutěžní
příspěvky odborná porota. Vybrané texty postoupí do 2. kola, kde bude
probíhat hlasování čtenářů. Hodnocení se bude provádět z literárního a
jazykového hlediska. Hodnotí se zejména: dodržení soutěžního tématu,
umělecká úroveň, stylistická zručnost.
 Budou odměněny 3 texty v obou kategoriích /próza, poezie/, které se umístí
nejlépe v soutěži čtenářů. V případě rovnosti bodů všechny texty (soubory
textů), které dosáhly třech nejvyšších bodových hodnocení.
 Odborná porota vybere text (texty), kterým udělí vlastní cenu.
 Všichni účastníci soutěže dostanou originální diplom a knižní odměnu
 Vítězné práce a další vybrané texty budou zařazeny do sborníku.

DALŠÍ INFORMACE
 Příspěvkem se myslí jeden prozaický text nebo soubor básní.
 Formulář přihlášky lze stáhnout na stránkách soutěže.
 Autoři zaslaných příspěvků souhlasí s případným zveřejněním ukázek ze
svých textů v časopise Mensa a na Internetových stránkách.
 Důležité upozornění: Texty překračující zadaný rozsah a texty zcela
mimo téma soutěže budou automaticky vyřazeny a nepostoupí do
čtenářské soutěže!

