Tvorivá súťaž na pôvodný divadelný a rozhlasový text 2019
Literárny fond – výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla
a zábavného umenia a výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru v súlade so svojím
poslaním stimulovať kvalitnú pôvodnú dramatickú tvorbu a RTVS, vypisujú Tvorivú
súťaž na pôvodný divadelný a rozhlasový text. Partnerom tvorivej súťaže je
Slovenský rozhlas ako súčasť Rozhlasu a televízie Slovenska.
Tvorivá súťaž sa vypisuje v týchto oblastiach:
1. v oblasti divadla:
a/ pôvodná divadelná hra
b/ hra pre deti a mládež
c/ bábková hra
2. v oblasti rozhlasu:
a/ pôvodná rozhlasová hra
b/ rozhlasová rozprávková hra a hra pre deti a mládež
c/ feature, esej
3. oblasť – adaptácie:
a/ v oblasti divadla - adaptácia epického a lyrického diela bez ohraničenia
pôvodu
b/ v oblasti rozhlasu - adaptácia slovenského epického a lyrického diela.
Vo všetkých troch oblastiach možno udeliť 3 ceny:
• v oblasti divadla a rozhlasu:
1. cena 1.000,- €
2. cena 750,- €
3. cena 500,- €
• v oboch oblastiach adaptácie (divadlo, rozhlas) možno udeliť 3 ceny:
1. cena 500,- €
2. cena 350,- €
3. cena 150,- €
Do súťaže môžu byť prihlásené iba pôvodné práce, ktoré neboli nikde ponúknuté
na zverejnenie a ani sa v príslušnom kalendárnom roku nezúčastnia inej autorskej
súťaže na Slovensku, o čom predloží autor čestné vyhlásenie. Toto obmedzenie
platí až do vyhlásenia výsledkov súťaže. V prípade porušenia tejto podmienky môže
gestor súťaže cenu odňať a požadovať vrátenie finančnej čiastky. Súťaže sa nemôžu
zúčastniť práce, ktoré boli vytvorené v predchádzajúcom kalendárnom roku
v Programe ALFA organizovanom výborom Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti
televízie, filmu a videotvorby Literárneho fondu.
Súťaž je anonymná.
Do zvláštnej obálky označenej heslom “Pôvodný divadelný text” alebo
„Pôvodný rozhlasový text“ súťažiaci vloží vyplnenú prihlášku a tlačivo Súhlas so
spracovaním osobných údajov. Na súťažných príspevkoch autor svoje meno
neuvádza. Súťažné práce je potrebné poslať v 3 exemplároch, prihlášku
v 1 exemplári na adresu: Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava.
Nevyžiadané práce prihlásené do súbehu sa nevracajú.
Uzávierka tvorivej súťaže je 30.9.2019.
Výsledky tvorivej súťaže budú zverejnené prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie
a internetu do 15.12. 2019.

Prihláška
Tvorivá súťaž na pôvodný divadelný text

Meno a priezvisko: ..........................................................................
Adresa bydliska:...............................................................................
Telefónne číslo:................................................................................
e-mailová adresa:..............................................................................
číslo účtu: ........................................................................................
Názov diela:....................................................................................
...............................................................................
Zakrúžkujte oblasť v ktorej súťažíte:
a/ pôvodná divadelná hra
b/ hra pre deti a mládež
c/ bábková hra
d/ adaptácia - v oblasti divadla adaptácia epického a lyrického diela bez
ohraničenia pôvodu
...............................
podpis súťažiaceho
Čestné vyhlásenie
Čestne vyhlasujem, že ide o pôvodnú prácu, ktorá nebola nikde
ponúknutá na zverejnenie a ani sa v príslušnom kalendárnom roku
nezúčastnila inej autorskej súťaže na Slovensku. Som si vedomý/á/, že
v prípade porušenia tejto podmienky môže gestor súťaže cenu odňať
a požadovať vrátenie finančnej čiastky.

..............................
podpis súťažiaceho

Prihláška
Tvorivá súťaž na pôvodný rozhlasový text

Meno a priezvisko: ...............................................................................
Adresa bydliska:...................................................................................
Telefónne číslo:....................................................................................
e-mailová adresa:.................................................................................
číslo účtu: ............................................................................................
Napíšte názov diela:...........................................................................
..........................................................................
Zakrúžkujte oblasť v ktorej súťažíte:
a/ pôvodná rozhlasová hra
b/ rozhlasová rozprávková hra a hra pre deti a mládež
c/ feature, esej
d/oblasť adaptácia - v oblasti rozhlasu adaptácia epického
a lyrického diela

...............................
podpis súťažiaceho
Čestné vyhlásenie
Čestne vyhlasujem, že ide o pôvodnú prácu, ktorá nebola nikde
ponúknutá na zverejnenie a ani sa v príslušnom kalendárnom roku
nezúčastnila inej autorskej súťaže na Slovensku. Som si vedomý/á/, že
v prípade porušenia tejto podmienky môže gestor súťaže cenu odňať
a požadovať vrátenie finančnej čiastky.

...............................
podpis súťažiaceho

Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava

Súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov
udelený v zmysle Zák. č. 18/2018 Z. z. a čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č.
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov
(ďalej len „súhlas“)

Titul, meno, priezvisko:

........................................................................

Dátum narodenia:

........................................................................

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, svojím
vlastnoručným podpisom súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti
Literárnym fondom, verejnoprávnou inštitúciou, IČO: 00225681, so sídlom Grösslingová 55, 815 40
Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) za účelom spracovania tejto mojej žiadosti, a to po dobu
5 rokov. Svojím podpisom zároveň prehlasujem, že som sa riadne oboznámil(a) s Oznámením
o spracúvaní mojich osobných údajov, zverejneným na webovej stránke prevádzkovateľa
http://www.litfond.sk/
Zároveň v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám vyjadrujem svojím
podpisom:
a) súhlas*
b) nesúhlas*
so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, druh a výška
podpory na webovom sídle Literárneho fondu vo Výročnej správe o činnosti Literárneho fondu.
* nehodiace sa prečiarknite
V .................................. dňa.......................................

Podpis žiadateľa (dotknutej osoby):

