Vyhlášení 36. ročníku trampské literární soutěže Trapsavec
Napsal uživatel Draculea, Pavlís, Tony
Čtvrtek, 21 Leden 2010 21:37

Hned úvodem upozorňujeme na významné změny v Trapsavci!

Od letošního ročníku jsou změny termínu uzávěrky i vyhlášení výsledků. Uzávěrka již není v
dubnu, ale 28. února 2010, a oheň Trapsavce spojený s vyhlášením výsledků není v září, ale
poslední víkend v květnu!

Budeme se proto těšit na jarní setkání u trapsaveckého ohně.
Propozice 36. ročníku Trapsavce

Soutěž je tématicky zaměřená na povídky a básně věnované trampování a přírodě.

Soutěží se ve dvou kategoriích dle věku a předchozích úspěchů:
- Próza a poezie (nemá věkové kategorie, ale nejlépe ohodnocená povídka či báseň
autora-ky do 23 let získává cenu Malého trapsavce)
- Kategorie Oldpsavců – Próza a poezie (ti, kteří získali v Trapsavci tři ceny a víc bez
ohledu na věk)

Nejlépe ohodnocená práce bez rozdílu kategorie získává hlavní cenu – Zlatého trapsavce.
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Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně tři povídky s rozsahem do čtyř stran A4 a
maximálně tři básně – celkem 6 prací.

Každou práci prosím zašlete v devíti nepodepsaných kopiích (8x pro porotce a 1x archív) a
pokud možno i mailem (ušetříte nám tím případné „datlování“, když budeme chtít báseň či
povídku někde zveřejnit)

Kamarádi a kamarádky žijící mimo Českou republiku mohou poslat svá dílka mailem na
puchejr@volny.cz

K soutěžním příspěvkům přilož lístek se jménem a adresou, datem narození, případně i e-mail,
a ofrankovanou obálkou se zpáteční adresou účastníka (pro poslání zvadla na slavnostní oheň
– předávání cen). Posílání ofrankované obálky se samozřejmě netýká příspěvků ze zahraničí –
pošleme zvadlo mailem.

Organizátoři Trapsavce se zavazují oslovit alespoň jednoho autora/autorku účastnící se
soutěže a nejpozději do jednoho roku jim vydat sbírku.

Své povídky a básně posílej na: Sdružení Avalon, (Iva Spurná – Draculea) , Komořanská 87/13
, 143 00, Praha 4; e-mail: puchejr@volny.cz
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