VII. Międzynarodowy Konkurs Prozatorski 2009 dla młodej Polonii

Regulamin VII Międzynarodowego Konkursu Prozatorskiego 2009 dla młodej Polonii
zorganizowanego przez Fundację Młodej Polonii w Warszawie.

Warunki Konkursu:

1. Do udziału w Konkursie zapraszamy młodzież polonijną, jak również osoby nie polskiego
pochodzenia z całego świata, nie mieszkające w Polsce, ale piszące po polsku. Na konkurs
mogą być przysłane tylko prace dotąd nigdzie nie publikowane.

2. Kategorie wiekowe:
- od 14 do 17 lat,
- od 18 do 21 lat.

3. Formy literackie i tematy Konkursu:
- przemówienie na temat ekonomiczno - gospodarczy np. podczas debaty w Sejmie lub
artykuł pt. „Pomocna dłoń banków w systemie stabilizacji ekonomicznej uczniów i studentów w
Polsce” - do 3 stron maszynopisu
- humoreska czyli krótkie opowiadanie o zabawnym zdarzeniu, zakończone dowcipną
pointą, do 3 stron maszynopisu.

4. Prace umieszczone w kopercie oznaczone GODŁEM (skrótem 3-5 literowym), należy
wysłać na adres Fundacji do dnia 15 marca 2009 r. W zaklejonej małej kopercie, oznaczonej
tylko tym samym godłem, należy przesłać wypełnione
ZGŁOSZENIE
.

5. Prace powinny być napisane na maszynie lub komputerze.
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6. Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
- nagrody rzeczowe,
- dyplomy.

7. Ogłoszenie wyników Konkursów i wysłanie zaproszeń na Sympozjum nastąpi w drugiej
połowie kwietnia 2009 r.

8. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czasie Sympozjum Literackiego,
zorganizowanego dla uczczenia 200 rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego w dniach od 25 do
29 czerwca 2009 r. w Warszawie.

9. W skład Jury wejdą członkowie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, profesjonalni
członkowie Fundacji - pisarze prozaicy, redaktorzy, dziennikarze.

Informacji udzielą:
- Szef Biura Fundacji: mgr Józef Kaczmarek tel./fax (0 22) 405 65 34 , komórkowy: 0 602
423 492, Adres korespondencyjny: 00-191 Warszawa, ul. Stawki 4 D m. 4
- Komisarz Konkursu: Mariusz Affek, tel. 0(22) 633 80 70 e-mail: fmp7@poczta.onet.pl ,
strona internetowa:
www.mlodapolonia7.com

Uwaga: Regulamin wysyłamy do polskich placówek dyplomatycznych, organizacji polonijnych
oraz przedstawicielstw Fundacji.
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