
 

Nové Město na Moravě 

v rámci Roku literárů 
vyhlašuje 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ  

Literární klíček

Propozice soutěže: 

Téma:   

Kdybych byl/a…  

Žánr: 

Práce nejsou žánrově omezeny. 

Věkové kategorie autorů: 

1. Žáci 1. - 4. třídy ZŠ  a) próza  b) poezie 

2. Žáci 5. - 7. třída ZŠ  a) próza  b) poezie 

3. Žáci 8. - 9. třída ZŠ  a) próza  b) poezie 

4. Žáci střední školy    a) próza  b) poezie             

5. Dospělí   a) próza  b) poezie   

6. Senioři (od 60 let)   a) próza  b) poezie 

7. Klienti Centra Zdislava a žáci ZŠ Malá   a) próza  b) poezie 



Podmínky soutěže 

Každý autor může do soutěže přihlásit max. 2 práce.  

Délka jedné práce je max. 9 000 znaků (včetně mezer). 

Zaslané práce zůstávají majetkem účastníka soutěže. 

Kritéria hodnocení: 

1. dodržení tématu 

2. originalita nápadu 

3. literární úroveň 

Práce hodnotí porota jmenovaná vyhlašovatelem. Zasedání poroty a hodnocení je neveřejné. 

Ceny: 

Vítězové soutěže budou oceněni poukazem v hodnotě 500 Kč, který budou moci uplatnit buď 
k návštěvě vybrané akce, nákupu služeb a zboží NKZ, nebo k využití služeb Městských lázní Nové 
Město na Moravě. 

V každé kategorii bude udělena jedna cena. Porota má právo cenu v kategorii neudělit. V případě, 
že cena v některé z kategorií nebude udělena, má porota právo ocenit více prací v jiné kategorii. 
Maximální počet udělených cen je 14. 

Organizace soutěže: 

1. Práce zasílejte v elektronické podobě ve formátu PDF na email: katerina.steidlova@email.cz. 
V případě, že nebude možné práci zaslat elektronicky, kontaktujte Kateřinu Šteidlovou (tel. č. 723 
755 152), která s vámi dohodne alternativní možnost předání práce. 

2. Práce bude zřetelně označena v pravém horním rohu následujícími údaji: kategorie, jméno a 
přijmení autora, bydliště, datum narození a kontakt (e-mail, telefon). 

3. Porota o ocenění prací rozhodne do 31. 8. 2016. 

4. Oceněné práce zazní na literárním večeru, kde budou předány také ceny vítězům. Další práce 
budou k nahlédnutí tamtéž. Literární podvečer je plánován na přelom září a října. Přesné datum 
a čas literárního večera budou upřesněny a včas oznámeny veřejnosti na webových stránkách 
vyhlašovatele. 

5. Ceny předá vítězům zástupce města Nové Město na Moravě. 

6. Vyhlašovatel má právo zveřejnit oceněné práce a jméno autora. 

7. Kontaktní osobou soutěže je Kateřina Šteidlova, učitelka LDO ZUŠ J. Štursy (tel. č. 723 755 
152). 

Termín uzávěrky soutěže:  30. červen 2016
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