
   Na dan 
         z besedilom

Natečaj pisanja 2018

Napiši besedilo v slovenskem jeziku.

Naši partnerji in podporniki: 

v sodelovanju s

Prireditelj:

Kontakt:
Volbankova ustanova
Veronika Kušej
e-pošta: office@promlad.at
T 0680 446 3436
po - č̌et: 9.00 - 12.00
www.promlad.at
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VŠ Št. Peter/HLW St. Peter

Društvo slovenskih 
pisateljev v Avstriji
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Slomükov dom
Slomschekheim

Dijaüki dom
SchølerInnenheim

Zavetiüöe / Hort

Mohorjeva
Hermagoras



Kateri so pogoji udeležbe? 

Tvoje besedilo še ni bilo objavljeno. 

Če si mladoletna/mladoleten, se starši oz. zako-
niti zastopniki strinjajo z objavo tvojega besedi-
la, npr. v Mladem rodu, na spletu, v Rastju.

Kako označiš svoje besedilo? 

�   Na prvi strani svojega besedila v zgornjem 
desnem kotu napišeš šifro po svoji izbiri.

�   To šifro potem napišeš na manjšo kuverto, 
v katero daš list s potrebnimi podatki, to so: 
tvoje ime in priimek, naslov, datum rojstva, 
naziv šole, razred, ime in priimek učiteljice/
učitelja oz. mentorice/mentorja, starostna 
skupina (nižja, srednja, višja). 

�   Manjšo kuverto s tem listom daš skupaj z 
besedilom v večjo kuverto. 

�    Če boš poslala/poslal besedilo po e-pošti, ga 
bo zate šifriral prireditelj.

Kako tekmuješ?

V svoji starostni skupini lahko napišeš literar-
no/umetnostno ali neliterarno/neumetnostno 
besedilo. Tako npr. lahko napišeš ali pesem ali 
poro�cilo, ali pravljico ali intervju, ali kratko  
zgodbo ali komentar.

Ni��ja starostna skupina/3. � 5. šolska stopnja
§ Ena šolska

Srednja starostna skupina/6. � 9. šolska stopnja
§ #sanje

Višja starostna skupina/10. � 13. šolska stopnja
§ Na pomoč!

Najvišja starostna skupina/do 25 let 
§ Moj b(l)og 

Dodatne informacije najdeš na spletni strani 
www.promlad.at.

Kako in kam pošlješ besedilo?
�   Po pošti na naslov:  

Volbankova ustanova, PISANA PROMLAD,  
Pernhartgasse 8/3, 9020 Klagenfurt/Celovec

�   Po e-pošti na naslov: 
office@promlad.at

Rok oddaje: 9. marec 2018

Kakšna bo nagrada?

1.  e-bralniki

2.  dobropis 

3.  gledališki abonma 

4.  knjige

5.  priznanje

6.   skupen izlet vseh nagrajenk in nagrajencev 
v Ljubljano z literarno-gledališko delavnico

Posebna nagrada za najboljše besedilo v
nare�cju
Posebna nagrada za besedilo s šole, kjer 
slovenš�cina ni u�cni jezik
Posebna nagrada za besedilo besedilo scena-
rija, ki se bo uprizorilo pri filmskem projektu 
ISKRICA 2018. 

Vsakdo, ki bo poslal besedilo, dobi darilo!

Slovesna predstavitev nagrajenih besedil in
podelitev nagrad bo 18. maja 2018 ob 09.00   
v ORF-teatru, Sponheimerstraße 13, Celovec.

Med vsemi sodelujočimi bomo  
izžrebali posebno nagrado.


