Spolek přátel krásného slova, Náhon 105, 500 09 Hradec Králové
kontaktní e-mail: skrabak@email.cz
IČ: 26622203

Spolek přátel krásného slova
ve spolupráci
s Občanským sdružením GALACIE
vyhlašují

Literární soutěž
O Cenu Hradeckého Škrabáka
9. ročník
kategorie, pravidla, přihláška

Soutěž je realizována s podporou města Hradec Králové

Pravidla soutěže
1. Soutěže se může zúčastnit každý začínající autor ve věku
od 10 do 22 let z Hradce Králové a okolí.
2. Pro každý ročník soutěže je vyhlášeno zastřešující téma, které je fakultativní (dobrovolné) pro kategorie A, B, C, pro kategorii D
(publicistika) a kategorii E (novela) je povinné.
3. Autor zašle spolu s neoznačeným příspěvkem na samostatném listě
přihlášku, obsahující jméno a příjmení, adresu bydliště, školu, věk,
e-mail, název příspěvku a přiřazení k žánru (A, B, C, D, E). Nebudeli přihláška řádně vyplněna, hrozí vyřazení příspěvku ze soutěže.
4. Rozsah příspěvků nesmí překročit 8 stran A4 (platí pro prózu, poezii a publicistiku) a 25 stran A4 pro novelu. Povoleny jsou max. 2
příspěvky od jednoho autora, oceněn bude pouze jeden příspěvek,
a to ten s vyšším umístěním. V případě, že autor zašle více příspěvků
než je stanovený limit, budou do soutěže zařazeny pouze dva příspěvky náhodným výběrem.
5. Soutěžní příspěvky mohou být psány pouze na stroji nebo výstupem z počítače. Musí jít o dosud nepublikovaná nebo jinak nezveřejněná díla. Přijaté soutěžní příspěvky se nevracejí, autor jejich
zasláním dává souhlas s možnými redaktorskými úpravami a s jejich
zveřejněním v publikacích organizátora soutěže.
6. Soutěžní příspěvky jsou hodnoceny anonymně. Mezi kritéria hodnocení patří: originalita, vkus, výpovědní schopnost, věrohodnost,
jazyková správnost. Vyhodnocena budou vždy první 3 místa v každé věkové kategorii. Za výjimečné dílo žánru porota uděluje zvláštní
cenu v podobě sošky Hradeckého Škrabáka. Všichni vítězové budou odměněni hmotnými dary.
7. Organizátoři si vymiňují právo nečitelné nebo nevyhovující práce
vyřadit, upravit zařazení příspěvků do žánrových či věkových kategorií a v případě nedosažení min. počtu 6 příspěvků věkové kategorie slučovat. Porota si vymiňuje právo některé místo neudělit nebo
naopak rozdělit mezi více autorů.
8. Uzávěrka soutěžních prací je 30. ledna 2009. Práce se zasílají na adresu: Spolek přátel krásného slova, Náhon 105, Hradec Králové (na
obálce heslo ŠKRABÁK), a to ve 4 tištěných kopiích + 1 kopie
v elektronické podobě na CD. V případě nedodržení podmínek bude autor vyzván e-mailem k nápravě ve lhůtě 7 dnů, jinak nebude
jeho příspěvek přijat do soutěže.
9. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání Cen Hradeckého Škrabáka
je vyhlašováno v květnu 2009. Z oceněných prací bude vydán sborník. Výsledky soutěže se do slavnostního vyhlášení nezveřejňují.

Téma
Až bude otrávena poslední řeka a vykácen poslední
strom, poznáme, že peníze se nedají pozřít.

Žánrové a věkové kategorie
A/ Fantazijní příběhy
(pohádky, bajky, sci-fi, fantasy apod.)
B/ Příhody z každodenního života
(vyprávění ze současnosti, deníkové zápisky)
C/ Poezie (lyrika, epika)
D/ Publicistika (úvaha, esej, fejeton)
Rozsah: max. 8 stran A4 (platí pro prózu, poezii i publicistiku)
E/ Novela
Rozsah: max. 25 stran A4 (= 50 normostran)
Věkové kategorie:
I. 10 - 15 let
II. 16 - 22 let


PŘIHLÁŠKA

DO SOUTĚŽE

(vypište hůlkovým písmem)
Jméno:........................................................................................
Adresa bydliště:......................................................................…
Škola: ……..………………………………………………..….
Věk:……………

e-mail:…………............………...

Název příspěvku:.................................................................…...
Žánr: A

B

C

D

E

SPOLEK PŘÁTEL KRÁSNÉHO SLOVA
Cílem spolku je podporovat rozvoj literatury ve všech jejích formách
a žánrech. K naplnění svého cíle sdružení chce zejména:
• vydávat časopisy a knihy;
• pořádat literární soutěže;
• pořádat veřejné kulturní a vzdělávací akce;
• podporovat metodicky a publikačně tvorbu mladých autorů.
Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby,
které souhlasí s cíli sdružení, a vzniká na základě schválení žádosti valnou
hromadou a zaplacení členského příspěvku. Členství umožňuje:
• podílet se na tvorbě programů spolku;
• publikovat v periodikách spolku (almanach, e-časopis);
• prezentovat svou tvorbu na veřejných akcích spolku;
• konzultovat svou tvorbu a úvahy se členy spolku.
Členské příspěvky pro rok 2009:
Osoby 15-18 let
50 Kč
Osoby nad 18 let
100 Kč
Podrobnosti o činnosti spolku na www.spks.info


ŽÁDOST
VE

O ČLENSTVÍ

SPOLKU PŘÁTEL KRÁSNÉHO SLOVA

Jméno a příjmení:....................................................................................
Adresa bydliště:......................................................................………….
Tel.:………………….
Věk: …………

E-mail:…………...…………….................

Podpis:...................................................................

