КЊИЖЕВНА НАГРАДА ЛАСТА
ПЕТИ КОНКУРС: ГОДИНА 2019-2020
Културно Удружење Ласта Кадељано Виконаго, ул. Брионе 16, 21031 Кадељано
Виконаго, Италија, www.volarondine.com И-мејл: larondine2011@libero.it

Књижевна Награда Ласта

„Пишем ти ово писмо ...“
Пети конкурс: година 2019-2020
ТЕМА: “ПИСМО ЉУБАВИ”
(вољеној особи, драгом месту, нечему што је за мене драгоцено)

ПРАВИЛНИК ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА:

Члан 1 - Конкурс је отворен за младе италијанске и стране држављане од девет до
деветнаест година и подељен је у три категорије: Rondinotto: (9-11), Rondinella: (1214 год.) и Rondine: (15-19 год.).
Писмо послато на Конкурс може бити у наративној или у поетској форми.
Сваки такмичар може да учествује у Конкурсу са једним или више радова,
објављеним или необјављеним, који одговарају теми у текућој години.
Радови не смеју бити награђени на другим такмичењима.
Члан 2 - Свако писмо у поетској форми не сме да пређе 50 стихова.
Члан 3. - Свако писмо у наративној форми не сме бити мање од пола куцане
странице, а не сме да пређе 3 куцане странице (А4 формат) са максимално 35
линија по страници.
Члан 4 - Учешће на Конкурсу је бесплатно.

Члан 5. - Конкурс почиње на дан утврђен од стране Културног Удружења Ласта и
може да се мења сваке године. Почетак Конкурса за 2019. годину предвиђен је на
дан 15. октобра и затварање на дан 7. јануара 2020. Радови, затворени у једну
коверту, треба да се пошаљу до наведеног датума затварања Конкурса на следећу
адресу (узимаће се у обзир поштански печат):

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: попуњену пријаву за учешће на конкурс, са сагласношћу за
коришћење приватних података, и четири примерка рада: три откуцана и оригинални
писан руком. Откуцани примерци треба да буду потписани само са датумом рођења
учесника а оригинални, ручно написан рад, потписан са именом и датумом рођења.
Прикупљени подаци ће бити обрађени на законит, правичан и транспарентан начин у
односу на заинтересовану страну; сврхе прикупљања информација су експлицитне и
легитимне и њихова употреба ће бити ограничена на циљеве такмичења и
временски ограничена на циљ сакупљања.
Прикупљене информације могу, на захтев заинтересоване стране, такође бити
отказане или промењене благовремено.
Ако аутор није у стању да пише (инвалиди, итд), треба да пошаље четири куцана
примерка потписана са 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 написана (или преведена) на италијански
језик.
Члан 7 - Радови се не враћају.
Члан 8 - Једно од четири послата писма-радова, оно писано руком и потписано,
такође може да буде осликано (илустровано). Писма и украшене коверте биће
оцењени од стране Уметничке Комисије а рукопис од стране једног графолога и
писма проглашена за најлепша ће добити Специјалне награде. Цртеж који ће бити
изабран за корице Антологије V издања биће награђен Специјалном Наградом
у износу од € 200.
Сва украшена писма ће бити изложена на изложби урађеној и постављеној за
Церемонију доделе награда.

Члан 9 – Обавезно је да сваки наставник који прати пројекат у својој школи попуни
"образац за наставнике" на нашој веб страници: www.volarondine.com
Члан 10 - Конкурс ће имати Изборну Комисију састављену од Техничке Комисије чији
ће чланови бити из области универзитета, школе и издаваштва и у односу на коју ће
се изабрати Председник Комисије и, тзв. Народну Комисију.
Члан 11 – Изборна Комисије, чија је одлука коначна и без могућности на жалбу, може
да се мења из године у годину.
Име председника жирија ће бити објављено на почетку такмичења, за свако издање
Конкурса. Изборна Комисија има право да додели додатне награде ауторима за које
сматра да то посебно заслужују. Награде се уручују лично ауторима (малолетници у
пратњи родитеља или старатеља), или преко ауторизованог посланика на дан
датума церемоније утврђеним унапред и објављеним преко званичног сајта
Културног Удружења Ласта www.volarondine.com под гласом: "premio letterario" и на
Фејсбук страници посвећеној Конкурсу о којима се брине Културно Удружење Ласта.
Народна Комисија ће имати право да додели специјалне награде за сваку категорију,
писму које је добило највећи број бодова у одвојеном гласању Народне Комисије.
Члан 12- Нису предвиђене никакве накнаде за ауторска права ауторима за
евентуално објављивање радова у књигама, часописима, новинама и сајтовима пре
и након признања. За сваки случај можете да консултујете закон о приватности на
нашој веб страници: www.volarondine.com
Члан 13 - Учешће у такмичењу подразумева познавање и прихватање свих ових
правила.
Члан.14 - За све информације молимо вас да пошаљете вaш и-мејл на:
larondine2011@libero.it или да позовeте овај телефонски број намењен Конкурсу:
+39 3343794933
Члан 15 - Главне награде на литерарном конкурсу су 11 (једанаест), три за сваку
категорију, Специјална Награда Уметника и Награда за школу (Основне школе и
Средње школе) од које ће пристићи највећи број награђених писама према
класификацији падајућих резултата од првог до десетог класификованог. У
случају истог броја учесника из више школа награда ће бити подељена на једнаке
делове.
Члан 16- Главне награде за све три категорије су у чековима за куповину школских
књига, таблета, лаптопа или туристичко путовање (у културно занимљивим
местима):
1. награда (категорија „rondinotto”) - 200 евра
2. награда (категорија “rondinotto”) - 150 евра
3. награда (категорија “rondinotto”) - 100 евра

1. награда (категорија “rondinella”) - 300 евра
2. награда (категорија “rondinella”) - 200 евра
3. награда (категорија “rondinella”) - 200 евра

1. награда (категорија “rondine”) - 400 евра
2. награда (категорија “rondine”) - 300 евра
3. награда (категорија “rondine”) - 200 евра
Награда за школу - 400 евра
Специјална Награда Уметника – 200 евра

