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Asociace nositelů legionářských tradic

a Městská část Praha 6

vyhlašují

Literární soutěž pro děti a mládež
na téma Můj život s r0zhlasem
u příležitosti 90. výročí zahájení pravidelného vysílání Československého rozhlasu

Víte, za co všechno vděčí člověk rozhlasu? A jaký byl život bez rozhlasu?

Máte oblíbený pořad, mají ho vaši rodiče, prarodiče nebo blízcí?

Jaké to asi je být rozhlasovým reportérem nebo "neviditelným hercem"?

Přemýšlejte a pište příběhy na téma Můj život s rozhlasem.

Napište na dané téma práci – povídku, novelu, sci-fi, fantazy či úvahu v rozsahu do 4
normostran a odešlete ji do 31. srpna 2013 elektronickou poštou pořadateli na e-mail: redakce
@anlet.cz.
- Soutěž je určena pro soutěžící ve věku 10 – 20 let.
- Výsledky soutěže budou oznámeny do 30. září 2013 a vítězové budou pozváni na
slavnostní vyhlášení výsledků do Prahy 6.
- Oceněné práce budou uveřejněny na webových stránkách www.historickykaleidoskop.cz
a odměněny věcnými cenami.
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A jestliže se chcete podívat,co všechno se za 90 let v Československém (nyní Českém)
rozhlasu stalo, podívejte se na webové stránky www.cro.cz do sekce 90 let s vámi

Podrobná pravidla soutěže najdete zde: Pravidla literární soutěže Můj život s rozhlasem

Pořadateli soutěže jsou Asociace nositelů legionářských tradic, o.s., IČ 26599538, se sídlem
Banskobystrická 11, Praha 6, adresa kanceláře: Generála Píky 26, 160 00 Praha 6 a Městská
část Praha 6.
1. Literární soutěž je vyhlášena u příležitosti 90. výročí zahájení pravidelného vysílání
Československého rozhlasu.
2. Soutěž je určena pro soutěžící ve věku 10 – 20 let z celé ČR. Soutěžící budou rozděleni
podle věku do kategorií 10–12, 13–15, 16–20 let.
3. Cílem soutěže je literární zpracování textu na téma Můj život s rozhlasem.
4. Autor zpracuje text ve formě povídky, novely, sci-fi, fantasy či úvahy.
5. Příběh autor zpracuje v elektronické podobě v textovém editoru (word apod.). Rozsah
příběhu jsou maximálně 4 normostrany, tj. do 7 200 znaků.
6. Příběh ve formátu word (pdf) zašle autor elektronickou poštou na e-mail: redakce@anlet
.cz
, a to
nejpozději do 30. června 2013. Rozhoduje datum odeslání e-mailu.
7. Soutěžní práce zhodnotí komise sestavená pořadateli.
8. Práce budou hodnoceny jako anonymní.
9. Výsledky soutěže budou oznámeny do 30. září 2013 a vítězové budou pozváni na
slavnostní vyhlášení výsledků.
10. Informace o soutěži a vyhlášení výsledků soutěže bude zveřejněno na webových
stránkách www.anlet.cz a www.historickykaleidoskop.cz.
11. Tři vítězné práce z každé věkové kategorie budou uveřejněny na webových stránkách
www.historickykaleidoskop.cz a odměněny věcnými cenami.
12. Pokud se soutěžící nezúčastní osobně vyhlášení výsledků a předání cen, může cenu
převzít v jiném termínu či pověřit jejím převzetím třetí osobu, a to po dohodě s pořadatelem
soutěže Asociací nositelů legionářských tradic v sídle tohoto pořadatele, nejpozději však do 60
dnů od termínu oficiálního předání cen. Ceny nejsou doručovány poštou ani jinou zasilatelskou
službou.

Rubrika Mladý vlastenec je realizována za podpory
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

2/3

Literární soutěž Můj život s rozhlasem - Historicky Kaleidoskop - Historicky Kaleidoskop
Sobota, 06 Duben 2013 14:25

3/3

