VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE ÚČASTNÍKOV LITERÁRNEJ SÚŤAŽE
Súťaže sa môže zúčastniť autor s poviedkou napísanou v slovenskom jazyku.
Prihlásená práca (ani jej časť) nesmie byť do slávnostného
vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná (ani na internete).
Účastník môže poslať do súťaže iba jednu poviedku (autor
nemôže zaslať viacero príspevkov pod pseudonymom alebo
cudzími menami).
Súťažný príspevok nesmie prekročiť rozsah 15 strán (30 riadkov
po 60 znakov, riadkovanie dva), t.j. 27000 znakov vrátane
medzier.
Prijímajú sa len práce písané strojom alebo počítačom na formáte A4 (text nesmie byť na oboch stranách papiera).
Príspevky sa zasielajú v TROCH identických exemplároch.
Práce prijaté do súťaže sa nevracajú (vyhlasovatelia garantujú,
že práca nebude použitá v rozpore s autorským zákonom).
Prijímajú sa len príspevky, ktoré boli odoslané poštou pred uzávierkou, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.
Na žiadnej strane príspevku nesmie byť uvedené meno autora.
Súťažiaci k zásielke priloží v zalepenej obálke vyplnenú prihlášku, v ktorej doplní údaje o autorovi.

Súťažná práca, ktorá nevyhovie podmienkam účasti bude do
14 dní vrátená odosielateľovi poštou. Po uplynutí tejto lehoty je príspevok považovaný za prijatý. V prípade, že súťažiaci
obdrží svoju poviedku späť, bude mu oznámené, prečo nevyhovela podmienkam prijatia. Ak autor nedostatky odstráni,
môže súťažnú prácu odoslať pred uzávierkou znova. Tlačivo
prihlášky do literárnej súťaže POVIEDKA si súťažiaci môžu
prekopírovať, pretože tieto podmienky platia aj v nasledujúcich ročníkoch.
Víťazné práce vyjdú v zborníku POVIEDKA a ﬁnalisti súťaže
majú šancu vydať svoju knihu vo Vydavateľstve KK Bagala.

PRIHLÁŠKA DO LITERÁRNEJ SÚŤAŽE POVIEDKA
Adresa, na ktorú treba súťažnú prácu odoslať

POVIEDKA
literarnyklub.sk
P. O. BOX 99
810 00 Bratislava 1

Údaje o autorovi, ktorý zaslal príspevok do súťaže
Názov súťažného príspevku:
Umelecký pseudonym*:

*Uvádzať len v prípade, ak si autor neželá zverejniť svoje meno.

Meno a priezvisko autora:
Dátum narodenia:
Ulica:

PSČ:

Obec:

Štát:

E-mail:

Kontaktné tel. čísla:

Prehlasujem, že môj príspevok (ani jeho časť) zaslaný do literárnej súťaže POVIEDKA nebol nikde verejne publikovaný. Súhlasím s časopiseckým a knižným publikovaním mojej poviedky, ak bude ocenená. Zaväzujem sa, že dodržím všetky podmienky pre účasť v súťaži a som si vedomý/á, že v prípade porušenia mi môže vyhlasovateľ udelené ocenenie odňať.

Dátum odoslania súťažného príspevku:
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Podpis:
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