1

Књижевна награда „Ласта“
Први конкурс, 2015. година

Културно Удружење „Ласта“ Кадељано Виконаго, ул. Брионе 16, 21031 Кадељано
Виконаго, Италија www.volarodnine.com, и-мејл: larondine2011@libero.it

Књижевна награда „Ласта“
Пишем ти ово писмо ...
Тема конкурса: Писмо пријатељу
Први конкурс: 2015. година

ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИТЕРАРНОМ КОНКУРСУ:
Члан 1. Конкурс је отворен за младе италијанске и стране држављане од девет до
деветнаест година и подељен је у две категорије: Rondinella –мала ласта: (9-14 г.) и
Rondine-ласта:(14-19 г.).
Писмо послато на Конкурс може бити у наративној или у поетској форми.
Сваки такмичар може да учествује у Конкурсу са једним радом или са више радова,
објављеним или необјављеним, који одговарају теми у текућој години.
Услов је да радови нису награђивани на другим такмичењима.
Члан 2. Писмо у поетској форми не сме да буде дуже од 50 стихова.
Члан 3. Писмо у наративној форми не сме да буде дуже од 3 куцане странице (А4
формата) са максимално 35 редова по страници.
Члан 4. Учешће на Конкурсу је бесплатно.
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Члан 5. Конкурс почиње на дан утврђен од стране Културног удружења „Ласта“; дан
отварања и затварања Конкурса може се мењати сваке године. Почетак Конкурса за
2015. годину предвиђен је за 15. септембар, а затварање за 31. децембар 2015.
године.
Радове, затворене у једној коверти, треба послати до датума који је наведен као
датум закључења Конкурса, на следећу адресу (узимаће се у обзир датум на
поштанском печату):
PREMIO LETTERARIO LA RONDINE:
TI SCRIVO QUESTA LETTERA...
Associazione Culturale La Rondine
La Nuova Posta s.n.c.
via Luino 26
21037 Lavena Ponte Tresa (Va)
Italia
Коверат мора да садржи: испуњену пријаву за учешће на Конкурсу и пет примерака
рада: четири откуцана и један оригинални, писан руком. Откуцани примерци треба
да буду потписани само датумом рођења учесника а оригинални, руком написан рад,
потписан именом, презименом и датумом рођења.
Ако аутор није у стању да пише (инвалиди, итд.), треба да пошаље пет куцаних
примерака потписаних датумом рођења учесника, од којих један примерак (имаће
функцију оригинала) треба да садржи потписану изјаву родитеља или старатеља о
немогућности учесника да пише.
Члан 6. Радови (писма) треба да буду написани на италијанском језику или
преведени на италијански језик.
Члан 7. Радови се не враћају.
Члан 8. Писмо које је написано руком и потписано, може бити и осликано –
декорисано.
Украшена писма биће изложена на изложби, урађеној и постављеној за церемонију
доделе награда: писмо које буде проглашено за најлепше добиће Специјалну
награду.
Члан 9. За Конкурс ће се формирати Изборна комисија састављена од Техничке
комисије (чији ће чланови бити са универзитета, из школе и издаваштва и у односу
на коју ће се изабрати председник комисије) и тзв. Народне комисије.
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Члан 10. Имена чланова Изборне комисије, чији је одлука коначна и без права
жалбе, биће објављивана при проглашењу финалиста и њен састав може да се
мења из године у годину.
Име председника жирија биће објављивано на почетку такмичења, за сваки Конкурс.
Изборна комисија има право да додели додатне награде ауторима за које сматра да
то посебно заслужују. Награде се уручују лично ауторима (малолетницима у пратњи
родитеља или старатеља), или преко ауторизованог посланика на дан церемоније
утврђен унапред и објављен преко званичног сајта Културног удружења „Ласта“
www.volarondine.com у рубрици „Књижевна награда" и на Фејсбук страници
посвећеној Конкурсу, о чему се брине Културно удружење „Ласта“.
Члан 11. Нису предвиђене накнаде за ауторска права ауторима за евентуално
објављивање радова у књигама, часописима, новинама и на сајтовима након
признања.
Члан 12. Учешће на Конкурсу подразумева познавање и прихватање свих ових
правила.
Члан13. За све информације молимо вас да пошаљете и-мејл на:
larondine2011@libero.it или да позовeте телефонску линију отворену за потребе
Конкурса: +39 3339892310.
Члан 14. Главних награда на литерарном конкурсу је седам: по три за сваку узрасну
категорију и једна награда за школу (основну или средњу) из које буде стигао
највећи број радова, сразмерно броју ученика школе. У случају да више школа има
исти (највећи) број учесника, сразмерно броју ученика школе, награда за школу биће
подељена на једнаке делове.
Члан 15. Награде за обе категорије уручују се у форми чекова за куповину школских
књига, таблета, лаптопа или туристички обилазак културно занимљивих места.
Вредност наградних чекова је:
Категорија „rondinella”:
1. награда: 400 евра
2. награда: 300 евра
3. награда: 200 евра
Категорија „rondine”:
1. награда: 700 евра
2. награда: 500 евра
3. награда: 300 евра
Награда за школу: 1000 евра

