Niech się dzieje:)
Zapraszamy do działania!
W ramach projektu „Bogactwo słowa-bogactwo człowieka”
Masz ochotę coś zrobić? Nie cierpisz marnować czasu? Mamy dla Ciebie propozycje. Lubisz
fraszki-igraszki, a może pochłania Cię świat fantastyki? Być może nawet jesteś poetą? Wiem,
wiem, to rzadkie, ale spróbuj! Może drzemie w Tobie zdolność, o którą siebie nie podejrzewałeś.
No dobra, być może wolisz działać i masz talent wpływania na innych? I dla Ciebie coś znajdziemy.
Ruszaj więc!
Konkursy! Konkursy!

1.
#cojaczytam?
Co Ty czytasz? A oni? Pokażcie nam, że czytacie!
Fundacja Nowoczesna Polska zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „#cojaczytam”!
Co należy zrobić?
Lubicie czytać książki i chcecie zachęcać innych do czytania? Zaplanujcie i przeprowadźcie
kampanię promującą czytelnictwo w Waszej szkole, bibliotece lub w innym miejscu. Spróbujcie
przekonać innych, że czytanie to nie tylko nieprzyjemny obowiązek, ale także fajna zabawa!
Możecie użyć różnych metod i sposobów – mogą to być podkasty, memy i inne działania w
mediach społecznościowych, filmiki zamieszczane na Youtube lub opublikowane w innych
serwisach, plakaty, flashmoby, przedstawienia, ulotki, konkursy. Możliwości jest bardzo wiele i
ogranicza je tylko Wasza wyobraźnia. Macie inny pomysł na kampanię? Śmiało go realizujcie i
zgłoście do konkursu! Pamiętajcie tylko, że kampania musi być przez Was promowana w serwisach
społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat i inne), a w publikowanych
postach na jej temat musicie używać dwóch hasztagów: #cojaczytam i #wolnelektury. W trakcie
tworzenia i przeprowadzania kampanii przygotowujcie dokumentację (np. zdjęcia, opisy, linki do
postów w serwisach społecznościowych, filmiki, podkasty i inne materiały), którą następnie
musicie nam przesłać wraz ze zgłoszeniem konkursowym.
https://wolnelektury.pl/formularz/cojaczytam/

2.
VI Otwarty Konkurs Literacki „Fraszka-Igraszka” Myślenice 2018
Na konkurs można przesłać 5 fraszek nawiązujących do tematu U-RODZINY. Dodatkowo można
przesłać jedną fraszkę PATRIOTYCZNĄ, poświęconą stuleciu odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Utwory zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane.
Prace wydrukowane w sześciu egzemplarzach należy przesyłać pocztą

Nagrody
Nagrodami są bony do sklepów IKEA o wartości 400, 300, 200 i 100 zł. Przewidziana jest również
nagroda specjalna o wartości 500 zł za fraszkę patriotyczną. O podziale nagród decyduje jury.
www.biblioteka.myslenice.pl/aktualnosci,pokaz,474,festiwal-fraszki

3.
VIII Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny
Kwiatkowskiej
Na konkurs można przesyłać opowiadania fantasy o objętości do 10 stron znormalizowanego
maszynopisu.
Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły www.mbpradomsko.pl/aktualnosci/konkursy/czytelnicze/667-viii-ogolnopolski-konkurs-na-opowiadaniefantasy-im-krystyny-kwiatkowskiej-w-ramach-xii-festiwalu-puls-literatury ).
Nagrody
Pula nagród wynosi 3.000 zł.

4.
XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Refleksy”
Na konkurs należy przesłać zestaw 5 wierszy.
Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej ani nagradzane w innych
konkursach.
Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.
Nagrody
• I nagroda: 1.200 zł
• II nagroda: 900 zł
• III nagroda: 700 zł
• trzy wyróżnienia po 500 zł
Nagrodzone wiersze zostaną wydrukowana w kwartalniku literacko-kulturalnym eleWator.
Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-11-23
Strona konkursu www.klubskolwin.pl/konkursy/x-ogolnopolski-konkurs-poetycki-refleksy/
Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-11-23
Strona konkursu www.klubskolwin.pl/konkursy/x-ogolnopolski-konkurs-poetycki-refleksy/

5.
Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Haliny Snopkiewicz
Każdy uczestnik może przesłać na konkurs zestaw 3-5 wierszy lub prozę o objętości do 7 stron
znormalizowanego maszynopisu (15.000 znaków).

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych ani nagradzane w innych
konkursach.
Prace wydrukowane w 3 egzemplarzach należy przesyłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka
Kultury w Zawierciu.
Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: poezji i prozy. Zwycięzcy otrzymają po 1000 zł, autorzy
prac wyróżnionych po 500 zł. Przewidziane są również nagrody książkowe.
Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-10-31
Strona konkursu www.mok.pl/aktualnosci/274

6.

Zobacz nagrody i zarejestruj się na stronie: https://oblednedyktando.pl/registration
Opieka merytoryczna:
A.Arczyńska
R.Taszewska
M.Sławińska
A.Kamecka

