
Pravidla literární soutěže SIGu Literární tvorba 2022

Termíny

Zasílání soutěžních příspěvků: 1. července – 31. prosince 2022

Vyhlášení výsledků: květen – červen 2023. Soutěž je obvykle zakončena slavnostním
vyhlášením výsledků spojeným se křtem sborníku, autorským čtením a dalším kulturním
programem.

Téma a kategorie

Téma letošní soutěže: V rozpuku

Kategorie: Poezie (Od roku 2019 soutěž probíhá jako bienále pro kategorii próza a poezie.
V sudých letech se soutěží v poezii, v lichých letech v próze).

Věk:  Bez omezení. Jsou zvlášť hodnoceny kategorie dětí a mládeže do 17 let.

Typ a rozsah soutěžních příspěvků: Básnický útvar (klasický, volný verš, báseň v próze)
v rozsahu nejvýše 3 básně.
Poznámka: U poezie není striktně daný maximální počet znaků, vzhledem k možnostem
grafického zpracování veršů, ale je dobré mít na paměti, že příliš dlouhé básně často
hodnotitelé ani celé nedočtou.

Odevzdání soutěžních příspěvků

Soutěžní texty zasílejte v některém z formátů (viz dále) na adresu: sig.soutez@seznam.cz

Spolu se soutěžní prací zašlete také vyplněnou přihlášku, která je ke stažení na stránkách
soutěže.

Hodnocení a odměny

Hodnocení:  provádí odborná porota

 Odměny:
 pro vítěze: zařazení soutěžní práce do sborníku vítězných textů, věcné

ceny, diplomy, možnost vystoupení na autorském čtení, pro děti a mládež
také dárkové poukazy Mensy na testování IQ

 pro všechny účastníky: diplomy s autorskou grafikou, drobné ceny jako
slevové kupóny na uměleckou tvorbu, digitální grafika, e-book

Technické podmínky

 Texty se zasílají ve formátu doc., txt nebo rtf (ne pdf.). Při použití docx:
použijte „uložit jako kompatibilní“, aby vznikl text s příponou doc.



 Použijte standardní písmo font Times New Roman, velikost 12. Použití
jiných fontů znesnadňuje práci s hodnocením textů. Pro tisk je stejně
použitý jednotný formát, takže se vaše kreativita v tomto směru nevyužije.

 Případné ilustrace jsou naopak vítány, pokud budou zajímavé, budou
zařazené do sborníku.

Další informace

Důležité: Při nedodržení soutěžního tématu nebude dílo hodnoceno!  Myslí se tím téma,
které nijak nesouvisí se zadáním. Tento požadavek je z důvody lepší objektivity při hodnocení
soutěžních děl.

Doporučení: Velmi se doporučuje zvolit název díla ODLIŠNÝ od názvu tématu soutěže.

Další informace

 Lze zasílat libovolné texty, včetně již publikovaných.
 Hodnotí se dodržení žánru, tématu, jazyková a stylistická úroveň a

umělecký dojem. Texty hodnotí porota složená nejméně ze tří členů.

Osobní údaje a souhlas s využitím díla

 Autor zasláním práce do soutěže souhlasí se zpracováním osobních údajů (jméno, věk,
adresa, kontakty), které budou použity pouze pro účely literární soutěže SIGu Literární
tvorba.

 Autor zasláním práce do soutěže souhlasí s případným zveřejněním díla, nebo jeho
části, ve sborníku soutěže a v časopise Mensa. Toto zveřejnění díla není honorované.
Na jiném místě by bylo dílo zveřejněno pouze se souhlasem autora.


