Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o. a Gymnázium Blovice
vyhlašují pro žáky základních a středních škol Plzeňského kraje
soutěž ROK SAMETU k 30. výročí sametové revoluce, a to v kategoriích: literární,
fotosoutěž, reportáž
Věkové kategorie:
I.
žáci 6. – 9. tříd ZŠ
II.
žáci středních škol
Práce označte těmito údaji:
jméno a příjmení autora
datum narození
adresa bydliště autora nebo adresa školy
e-mail, telefon
škola, třída
název práce
souhlas zákonného zástupce s publikováním/vystavením práce
Literární díla:
a) Příspěvky v PRÓZE - max. jeden příspěvek od autora, libovolný literární útvar
v max. rozsahu dvou stran textu A4, Word, Times New Roman vel. 12
b) Příspěvky v POEZII - max. tři básně od jednoho autora, Word, Times New
Roman vel. 12
Texty musí být původní, bez předchozí účasti v jiných soutěžích.
Literární příspěvky zasílejte elektronicky na adresu pelcrova@muzeum-blovice.cz
nebo milena.durasova@volny.cz
Fotografie:
Pro snazší zpracování soutěžních příspěvků, preferujeme fotografie v elektronické
podobě.
Formáty fotografií: min. 15x 20 cm, max. 30x40 cm.
Reportáž:
Pro snazší zpracování soutěžních příspěvků, preferujeme fotografie v elektronické
podobě.
Video, audio v max. délce 20 min.

Výtvarné práce předejte po telefonické domluvě osobně v Muzeu jižního Plzeňska
v Blovicích, p. o. Kontakt: Mgr. Tereza Pelcrová, tel: 721 090 451.
Maximální počet soutěžních prací od jednoho autora je jedna práce.
Školy mohou zasílat rovněž kolektivní práce.

Upozornění:
Při nedodržení soutěžních podmínek nebude dílo přijato do soutěže.
Odpovědnost za obsahovou a gramatickou stránku příspěvku nese autor.
Příspěvky obsahující vulgarismy, osočování a diskriminující prvky nebudou
zveřejněny ani hodnoceny a budou ze soutěže vyloučeny.
Zaslané práce se vracejí pouze na vyžádání a po osobním odběru a pořadatelé si
vyhrazují právo s nimi dále nakládat, a to včetně zveřejnění.
Termín odevzdání literárních prací, fotografií a reportáží: 30. září 2019
(Pokud bude příspěvek doručen až po tomto datu, nebude zveřejněn ani hodnocen.)
Vítězné práce budou představeny na slavnostním literárním večeru, který proběhne
v listopadu 2019 v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

