Konkurs Krótkich Form Literackich
„Na początku było Słowo …”
W ramach Szczecińskiego Tygodnia Reformacji
Regulamin konkursu:
1.
Organizatorem konkursu są: Organizatorzy Szczecińskiego Tygodnia
Reformacji oraz Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie.
2.
Tematyka wierszy, oraz krótkich opowiadań związana jest z cytatem
z Ewangelii św. Jana 1,1 „Na początku było Słowo …”. Prace konkursowe należy
przesłać na adres Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczecinie: ul. Energetyków
8; 70-656 Szczecin lub na adres mailowy: konkurs@reformacja.szczecin.pl
3.
Każdy autor proszony jest o nadesłanie maksymalnie czterech prac. Prace
można przesyłać do 20 października 2019 roku.
4.
Utwory powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, wiek,
adres (w przypadku indywidualnego uczestnika konkursu) lub adres szkoły (w
przypadku ucznia).
5.
Warunki techniczne:
a)
Utwory o objętości:

Opowiadania do 2300 znaków ze spacjami

Wiersze 1200 znaków ze spacjami

Utwory słowno-muzyczne
b)
Podpisana każda wydrukowana strona z utworami (lub oddzielny plik w
przypadku przesyłania prac drogą internetową) lub w przypadku utworów słownomuzycznych drogą internetową
c)
Wiersze lub opowiadania każdego uczestnika na osobnej kartce (lub oddzielny
plik w przypadku przesyłania prac drogą internetową)
6.
Nadesłane teksty konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać praw
autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane.
7.
Organizatorzy dopuszczają możliwość przesyłania utworów jedynie w języku
polskim.
8.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 22 października 2019 roku.
9.
Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:

Do 11 roku życia

Od 12 do 18 roku życia

Powyżej 18 roku życia
10.
Komisję Konkursową powołają organizatorzy.
11.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej:
www.reformacja.szczecin.pl
12.
Podsumowanie konkursu będzie miało miejsce 24 października 2019
(czwartek) o godz. 18.00 w auli Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa
Nowowiejskiego na ul. Staromłyńskiej 13. W czasie koncertu inaugurującego
Szczeciński Tydzień Reformacji uczniowie szkoły wykonają koncert pieśni
reformacyjnych, a laureaci konkursu „Na początku było Słowo …” będą mogli
wystąpić i zaprezentować swoje utwory. Organizatorzy przewidują również nagrody
dla laureatów konkursu.

