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? klepe na dveře a protože čtenářům FOLKtime nemusíme tuhle literární soutěž blíže
představovat, tak jen několik aktualit.
Dvěma autorům je každoročně vydávána sbírka. Letos by to měli být dokonce čtyři autoři, z
nichž Akélu z Perutě, Juana z Náchoda a Juppa z FC již prozradit můžeme.

Cena nejvyšší - dřevěná putovní příšerka
nazvaná Zlatý Trapsavec

foto: Jaroslava Šálková - Kavče ©
Vydán bude i tradiční sborníček Trapsavce.
Psavci ze zahraničí můžou posílat svoje dílka mailem (viz propozice). Poštovné přeci jenom
něco stojí.
Více o Trapsavci (fotogalerie, historii soutěže, ukázky ze starších ročníků) najdete na
webových stránkách
http://www.sdruzeni-avalon.cz/ v kapitole Trapsavec.

Propozice soutěže:
-

Soutěž je tématicky zaměřená na práce zasvěcené přírodě a trampování.
Soutěží se ve třech kategoriích dle věku a předchozích úspěchů:
Próza a poezie do 23 let
Próza a poezie nad 23 let
Kategorie Oldpsavců - Próza a poezie (ti, kteří získali v Trapsavci tři ceny a víc, bez
ohledu na věk)
- Nejlépe ohodnocená práce bez rozdílu kategorie získává hlavní cenu - Zlatého trapsavce.
- Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně tři povídky s rozsahem do čtyř stran
A4 a maximálně tři básně celkem 6 prací.
- Každou práci prosím zašlete v devíti nepodepsaných kopiích (8x pro porotce a 1x archiv).
- Psavci žijící mimo Českou republiku mohou poslat svá dílka mailem na trapsavec2007@
volny.cz
!
- K soutěžním příspěvkům přilož lístek se jménem a adresou, případně i e-mail, a
ofrankovanou obálku se zpáteční adresou účastníka (pro poslání zvadla na slavnostní oheň předávání cen). Posílání ofrankované obálky se samozřejmě netýká příspěvků ze zahraničí pošleme zvadlo mailem.
- Organizátoři Trapsavce se zavazují oslovit alespoň dva autory / autorky účastnící se
soutěže a nejpozději do jednoho roku jim vydat sbírku.
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Uzávěrka soutěže je 30. dubna 2007!

Své povídky a básně posílejte na:
Sdružení Avalon
(Draculea)
Komořanská 87/13
143 00, Praha 4

e-mail: trapsavec2007@volny.cz
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