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Napsal uživatel Michael Antony - Tony
Čtvrtek, 01 Prosinec 2011 22:10

Čas pádí jako stádo divokých koní a platí to i pro Trapsavce. Sotva byly vyhlášeny výsledky
předchozího ročníku a odježděno pár vandrů, už se blíží uzávěrka ročníku dalšího, která bude
díky přestupnému roku „až“ v pondělí 29. února 2012.
A protože v těchto dnech nastává období dlouhých večerů, jednou z možností jejich využití
může být i napsání povídky nebo básně a jejich poslání na v propozicích uvedený kontaktní
e-mail. Po splnění této základní podmínky účasti v Trapsavci se pak můžeš v klidu těšit na
zvadlo s pozváním na oheň Trapsavce a třeba i na zveřejnění tvého dílka zde na FOLKtime.cz,
nebo v dalších časopisech a webech.

Propozice soutěže:
- Soutěž je tematicky zaměřená na práce zasvěcené přírodě a trampování.
- Soutěží se v těchto kategoriích:
– KATEGORIE OLDPSAVCŮ – PRÓZA a POEZIE (v těchto kategoriích soutěží ti, kteří získali
v soutěži tři a více cen)
– PRÓZA a POEZIE v těchto kategoriích soutěží všichni, kteří ještě nemají tři a více cen z
Trapsavce; nejlépe ohodnocená práce autora/autorky do 23 let může získat čestné uznání Malý
Trapsavec
– Nejlépe ohodnocená práce bez rozdílu kategorie získává hlavní cenu – ZLATÉHO
TRAPSAVCE!
- Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně tři povídky (s rozsahem do čtyř stran textu)
a maximálně tři básně.
- Své práce posílejte na kontaktní e-mail: soutez.trapsavec@seznam.cz – touto cestou vám
bude doručeno zpátky zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků. Do e-mailu prosím
uvádějte své občanské jméno a kategorii, případně i adresu a věk.
- Stále zůstává i možnost posílat své práce běžnou poštou na kontaktní adresu (stačí v jedné
kopii). Na přiložený lístek prosím uveďte své občanské jméno a kategorii, případně i adresu a
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věk. Pokud chcete poslat zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků, přiložte
ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.
- Zasláním své práce do soutěže dávají autoři pořadatelům právo ke zveřejňování těchto
příspěvků na internetu i v tisku, a také je používat k propagaci soutěže.
- Organizátoři soutěže budou i nadále oslovovat autory a autorky účastnící se soutěže a
vydávat jim sbírky.
Uzávěrka 38. ročníku soutěže Trapsavec je 29. února 2012.
POZOR! Příspěvky, které dojdou po půlnoci, nebudou do letošního ročníku zařazeny, proto
příspěvky pošlete včas!
Slavnostní oheň s vyhlášením výsledků se bude konat poslední květnový víkend – 26. a 27.
května 2012.
Iva Draculea Spurná
Klapkova 33, Praha 8 – Kobylisy
soutez.trapsavec@seznam.cz
www.trapsavec.cz
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