VIII Ogólnopolski Międzygimnazjalny Konkurs Literacki
na opowiadanie fantasy i science fiction
Gimnazjum nr 3 w Czeladzi organizuje dla gimnazjalistów z całej Polski
konkurs literacki na opowiadanie fantastyczne.
Zapraszamy do udziału wszystkich miłośników fantastyki, młodych pisarzy i ludzi
z wyobraźnią!
Spośród nadesłanych prac komisja sprawdzająca wyłoni 6 najlepszych
opowiadań.
Cele konkursu:


popularyzacja literatury fantastycznej,



doskonalenie warsztatu pisarskiego,



rozwijanie wyobraźni.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Do dnia 15.04.2014r. należy dostarczyć pracę literacką
drogą elektroniczną na adres: gim3czeladz.konkurs@interia.pl
2. Powinna ona zawierać minimum 4 strony napisane na komputerze.
3.

Prace należy opatrzyć metryczką:
- imię i nazwisko autora
- tytuł pracy i wiek autora (klasa)
- nazwa i adres szkoły z telefonem
- imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca powstała.

4. Uczestnicy mają do wyboru dwa gatunki fantastyki:
-

science fiction,

-

fantasy,

5. Pod uwagę będą brane prace autorów, którzy wykażą się oryginalnością, wrażliwością
i świeżością pomysłów.
6. W skład komisji sprawdzającej wchodzą:
Przewodnicząca: Pani Iwona Surmik – pisarz fantasy;
Elzbieta Gepfert – recenzent, tłumacz książek, do 2009 roku prezes Śląskiego Klubu
Fantastyki w Katowicach.

Anna Kańtoch – pisarz fantasy, wyróżniona wieloma krajowymi i zagranicznymi
nagrodami za niezwykły talent pisarski; autorka książek o Domenicu Jordanie, cyklu
„Przedksiężycowi” oraz wielu innych. W 2013 roku otrzymała Nagrodę Literacką im.
Jerzego Żuławskiego za powieść „Czarne”.
Jakub Ćwiek - pisarz, jego zbiory opowiadań „Kłamca” stały się bestselerem na
rynku wydawniczym, cieszy się dużą popularnością wśród młodych czytelników,
honorowy członek Zielonogórskiego Klubu Fantastyki Ad Astra. Zdobywca wielu
nagród literackich.
7. Wyniki ogłoszone zostaną 09.06. 2014 roku. Uroczysty finał z udziałem komisji
i rozdanie nagród odbędzie się w ostatnim tygodniu roku szkolnego. O dokładnym
terminie szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.
Serdecznie zapraszamy młodzież do udziału w konkursie.
Organizator konkursu:
Gimnazjum nr 3, ul. Lwowska 2
41 - 253 Czeladź
tel. 269 – 66 – 95
komisarz konkursu : mgr Dorota Strączek
mgr Anna Zoń
mgr Martyna Ziółkowska

Konkurs pod patronatem Śląskiego Klubu Fantastyki
w Katowicach

