SPUSA z.s. ve spolupráci s Gallimaufry z.s. představuje:

SPUSA Writing Contest 2017/2018
24. ročník

Soutěž je určena žákům a studentům základních, středních a vysokých škol v České
a Slovenské republice.
Literární soutěž SPUSA dává studentům angličtiny příležitost napsat práci v angličtině,
vyjádřit se tvořivě a svobodně na dané téma a současně se procvičit v anglickém jazyce.
Téma letošního ročníku, který je věnován odkazu amerického spisovatele Raye Bradburyho, zní:

BUDOUCNOST
Vítězové se krom věcných cen mohou těšit na slavnostní vyhlášení a banket, které
již tradičně proběhnou na Velvyslanectví USA v České republice a jímž je provede
herec Martin Dejdar.
Pravidla*:
1.
2.
3.
4.

Soutěž je určena žákům a studentům všech typů škol ve věku 6-26 let.
Účastník nesmí být anglický rodilý mluvčí.
Účastník musí být autorem příspěvku, kopie ani překlady nebudou akceptovány.
Obsah soutěžní práce se musí nějakým způsobem dotýkat zadaného tématu, i kdyby jen nepřímo. Jsou
vítány jakékoliv interpretace tématu.
5. Příspěvek může být napsán v libovolné literární formě (próza, poezie,…) i žánru.
6. Příspěvek musí být do soutěže zaslán prostřednictvím internetového formuláře na stránkách soutěže.
Formulář musí být řádně vyplněn.
7. Účastník může zaslat do soutěže nejvýše dva příspěvky, každý v jiné literární formě (próza, poezie).
8. Příspěvek musí dodržet tato omezení rozsahu vzhledem ke kategorii, do které náleží:
		
1) Žáci a studenti ve věku 6-15 let: do 300 slov
		
2) Žáci a studenti ve věku 16-18 let: do 500 slov
		
3) Studenti ve věku 19-26 let: do 700 slov
9. Uzávěrka soutěže je o půlnoci 14. února 2018.
10. Příspěvky budou hodnoceny anonymně nezávislou porotou. Hlavním hodnotícím měřítkem bude literární
kvalita, ke gramatice bude přihlíženo v případě nerozhodného výsledku.
11. Výherci budou kontaktováni e-mailem nebo telefonicky, a to poslední týden v březnu.

Více na spusa.gallimaufry.cz
*změna pravidel vyhrazena

Za podporu děkujeme Velvyslanectví USA v České republice a Asociaci středoškolských klubů
České republiky z.s.

