LITERÁRNÍ SOUTĚŽ "V HLAVNÍ ROLI ŠUMAVA“
Městské kulturní středisko Vimperk ve spolupráci s nakladatelstvím elektronických knih DriftBooks
vyhlašuje v rámci literárního festivalu ŠUMAVA LITERA literární soutěž pro žáky základních a středních
škol na téma "KRAJINA DĚTSVÍ“.
ZADÁNÍ:
Napište pověst, pohádku či dětský příběh ze Šumavy.
KATEGORIE:
 žáci 6. - 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
 studenti gymnázií, SŠ a SOU
ZPŮSOB DODÁNÍ:
 příspěvky posílejte v elektronické verzi na e-mail: soutez@sumava-litera.cz
 do předmětu napište velkým písmem SOUTĚŽ ŠUMAVA LITERA 2017
 u každé práce musí být uveden název díla, jméno autora, rok narození, adresa bydliště, e-mailová
adresa, adresa navštěvované školy, ročník (třída).

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE:
30. 10. 2017
ODMĚNA PRO VÍTĚZE (platí pro obě kategorie):
1. místo - elektronická čtečka knih PocketBook
2. - 3. místo - knižní odměna
O vítězích jednotlivých kategorií rozhodne odborná porota. Porota si vyhrazuje právo některou z cen
neudělit, případně udělit čestná uznání. Výsledky budou zveřejněny a ceny předány v rámci literárního
festivalu "ŠUMAVA - LITERA", který se koná ve Vimperku dne 18. 11. 2017.
PRAVIDLA SOUTĚŽE:
 Dílo musí být původním autorským dílem soutěžícího.
 Minimální a maximální rozsah práce je v kategorii mladších 2-10 normostran, u starších 4-10
normostran.1
 Soutěžící bezplatně uděluje pořadateli festivalu Šumava Litera oprávnění dílo zveřejnit a
zpřístupnit na počítačové síti veřejnosti.
 Práce musí být odeslána na uvedenou adresu nejpozději do 30. října 2017. Její převzetí bude
potvrzeno.
 Každý žák zasílá pouze jednu práci. Počet zasílaných děl z jedné organizace - školy ovšem není
nijak omezen.
 Zaslané práce se nevracejí.
 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve Vimperku dne 18. 11. 2017
 Tvůrci oceněných prací i školy, které navštěvují, budou v dostatečném předstihu o výsledku
soutěží informováni.
Veškeré informace o soutěži a o festivalu najdete na stránkách: sumava-litera.cz
Jaroslav Pulkrábek
ředitel festivalu

1 rozsah textu v délce 1 800 znaků (symbolů a mezer) což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo
přibližně 250 slovům běžného textu.

