Partnerji projekta Pesniška olimpijada

JSKD OI DRAVOGRAD v sodelovanju z Javnim zavodom Dravit in ZKD razpisuje literarni natečaj v
okviru

21. Pesniške olimpijade (korona edicija)

NATEČAJ
21. Pesniška olimpijada bo vsled nepredvidljivim razmeram zaradi pojava in razširitve bolezni
covid-19 letos potekala v obliki literarnega natečaja za dijake in študente. Razpis je odprt od
četrtka, 8. oktobra, do petka, 6. novembra 2020.

RAZPISNI POGOJI
-

Srečanje je namenjeno dijakom in študentom s statusom.

-

Kandidati naj organizatorju po elektronski pošti pošljejo deset (10) svojih pesmi in
pripišejo naslednje podatke: ime in priimek, naziv in letnik šole, ki jo obiskujejo, ter
telefonsko številko.

-

Pesmi naj bodo napisane in shranjene v programu Word, vsaka na svoji strani ter vsaka
opremljena z imenom in priimkom.

-

Izbor snovi, tem in motivov pesniškega snovanja je docela v avtorjevi domeni.

NAGRADE
Žirija bo tri (3) najizrazitejše avtorje nagradila z (najmanj) eno tiskano in/ali spletno objavo
avtorske poezije, s knjižnimi nagradami, najboljšega izmed izbrani treh pa še s kotizacijo za
Literarno šolo 2021 (JSKD) in nazivom zlatega olimpijca 2020.

ROBNI POGOJI
Prijave, ki ne bodo zadostile vsem pogojem, bodo izločene iz natečaja.
Organizator si pridržuje pravico do kasnejše spremembe/odpovedi literarnega natečaja/spletne
delavnice zaradi morebitnih tehničnih ali drugih tehtnih razlogov (predvsem povezanih z
razmerami zaradi bolezni covid-19).

PRIJAVA
Pesmi in zahtevane podatke naj kandidati pošljejo najkasneje do petka, 6. novembra 2020, na
elektronski naslov info@pesniska-olimpijada.si, s pripisom »21. PESNIŠKA OLIMPIJADA«.
Za vse prijavljene bo 14. novembra organizirana spletna (Zoom) pesniška delavnica z mentorjem
dr. Davidom Bedračem. Povezavo do delavnice in vsa ostala navodila boste prijeli na e-naslove.
Razglasitev najboljših bo v ponedeljek, 23. novembra 2020, potekala na družbenih omrežjih
projekta, nagrajeni avtorji pa bodo o rezultatih obveščeni po e-pošti. Rezultati natečaja (ime in
priimek) bodo objavljeni tudi na spletni strani Pesniške olimpijade, na socialnih omrežjih in v
medijih.
S poslanimi osebnimi podatki in pesmimi se strinjate, da se vaši podatki hranijo izključno za namen obveščanja o
rezultatih natečaja in organizacijo dogodka ob upoštevanju GDPR oz. Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.
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