Literárna súťaž 2018
Propozície 14. ročníka literárnej súťaže
Téma:

VPLYV „OSMIČIEK“
VOJENSKÝCH
DEJÍN
NA
NAŠU
SÚČASNOSŤ
(1848 Povstanie slovenských dobrovoľníkov, 1918 Vznik ČSR a jej armády, 1968 Obsadenie Československa vojskami Varšavskej zmluvy...)

Uzávierka 1. kola literárnej súťaže: 11. november 2018 (práce možno zaslať do polnoci vrátane)
Súťaží sa v 2 kategóriách:
- študenti stredných škôl (vrátane študentov osemročných gymnázií od kvinty vyššie
		 a študentov špeciálnych škôl)
- a študenti vysokých škôl (vrátane externých študentov a študentov doktorandského štúdia).
Podmienky:
- poslať ľubovoľnú úvahu, rozprávanie, esej, báseň... v slovenčine;
- rozsah od 400 do 500 slov;
- vo formáte .doc, .docx a .odf (open document format), nie .pdf na sutaz@mod.gov.sk.
Každý súťažiaci zašle okrem literárneho diela, v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov elektronicky
na adresu: sutaz@mod.gov.sk alebo poštou: Ministerstvo obrany SR, oddelenie marketingu KaMO, Kutuzovova
8, 832 47 Bratislava, Heslo: „NEOTVÁRAŤ! Literárna súťaž 2018“.
Neplnoletí súťažiaci predkladajú súhlas so spracovaním osobných údajov podpísaný oboma zákonnými
zástupcami (rodičmi). Tlačivá súhlasov so spracovaním osobných údajov sú dostupné na www.mosr.sk
UPOZORNENIE:
Bez zaslania podpísaného súhlasu so spracovaním osobných údajov NEBUDE súťažná práca hodnotená!!!
Literárna súťaž 2018 má 2 kolá:
1. kolo bude trvať do 11. novembra 2018 (do polnoci vrátane), študenti môžu zasielať svoje literárne
práce na sutaz@mod.gov.sk. Ak práca splní podmienky súťaže, bude komisiou hodnotená. Každý účastník
dostane o doručení práce potvrdzujúci e-mail spolu s informáciou, či práca podmienky splnila.
Po ukončení 1. kola zasadne komisia rezortu obrany a vyhodnotí všetky práce zaradené do hodnotenia.
Najlepšie práce v oboch kategóriách (max. 5 v každej kategórii) budú bez uvedenia osobných údajov
zaradené do 2. „facebookového“ kola súťaže - zverejnené na FB profile MO SR. Kategórie budú hodnotené
osobitne.
2. „facebookové“ kolo bude trvať od 23. novembra do 29. novembra 2018 (do polnoci vrátane), kde
verejnosť určí poradie počtom „páči sa mi“. 30. novembra 2018 budú na FB profile
MO SR/www.facebook.com/mosr.sk zverejnení víťazi.
Poradie prác, ktoré nepostúpia do 2. kola literárnej súťaže, nebude určené.
Kritériá, ktoré bude komisia hodnotiť: kvalitu literárneho textu, vystihnutie témy.
Zaslaním práce účastník súťaže automaticky súhlasí so zverejnením svojho literárneho príspevku
bez uvedenia osobných údajov na FB profile MO SR.
*Organizátor si vyhradzuje právo ceny neudeliť.
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