VŠEOBECNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE NEDOKONČENÝ PRÍBEH
VYHLASOVATEĽ
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja v spolupráci s autorkou literatúry pre deti Andreou Gregušovou

KATEGÓRIE LITERÁRNEJ SÚŤAŽE
-

žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ
žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ/1. ročníka osemročných gymnázií

PODMIENKY SÚŤAŽE
-

-

do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia s textom, ktorý dokončuje nedokončený autorský
text Andrey Gregušovej (viď príloha TEXT)
súťažný text musí byť v slovenskom jazyku
záujemca o účasť v literárnej súťaži musí vyplniť prihlášku (viď príloha PRIHLÁŠKA) a spoločne
so súťažným textom ju zaslať v elektronickej podobe (formát .doc, .docx, .odt, .pdf) alebo
poštou na adresu uvedenú v bode TERMÍNY A KONTAKTY
každý autor môže do súťaže zaslať len jeden text v rozsahu max. 1 normostrana
súťažný text nesmie obsahovať údaje o autorovi (všetky potrebné informácie o autorovi budú
uvedené v prihláške súťaže)
súťažiaci poskytnutím svojich osobných údajov udeľuje súhlas s ich využitím na účel
organizačného zabezpečenia súťaže Nedokončený príbeh po dobu jej trvania

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
-

-

súťažné práce budú hodnotené 3-člennou odbornou porotou, ktorú vymenuje riaditeľ
Oravskej knižnice
predsedníčkou poroty bude spisovateľka Andrea Gregušová
zo súťažných prác, ktoré splnia podmienky súťaže, určí porota v každej kategórii tri víťazné
práce v postupnosti 1. miesto, 2. miesto a 3. miesto, pričom 1. miesto v každej kategórii bude
odmenené knihou Andrey Gregušovej s jej autogramom
porota má právo niektoré z miest neudeliť alebo udeliť viac 1., 2. a 3. miest
vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v rámci Týždňa slovenských knižníc 2021
víťazné práce budú zverejnené na webovej a facebookovej stránke Oravskej knižnice Antona
Habovštiaka.

TERMÍNY A KONTAKTY
Adresy na zaslanie súťažného textu a prihlášky:
detske@oravskakniznica.sk
Oravská knižnica Antona Habovštiaka, Samuela Nováka 1763/2, 026 01 Dolný Kubín
Vyhlásenie súťaže: 12. január 2021
Uzávierka súťaže: 19. február 2021
Vyhlásenie výsledkov: 5. marec 2021 v Oravskej knižnici A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Bližšie informácie: Alena Javorková, 043/586 22 77, detske@oravskakniznica.sk
https://oravskakniznica.sk

