Scena Młodych 2018
Kajet - próby literackie: teksty poetyckie i prozatorskie

Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie 14-19 lat (z placówek oświatowych,
wychowawczych, ośrodków kultury, a także uczestnicy indywidualni).
2. Na konkurs przyjmowane są prace w dwóch kategoriach :
poezja - 5 wierszy,
proza - 2 do 5 stron maszynopisu.
3. Do każdego zestawu prac powinna być dołączona czytelnie wypełniona kart
informacyjna.
4. Teksty o tematyce dowolnej, dostarczone w 3 egzemplarzach maszynopisu powinny
być podpisane imieniem i nazwiskiem, wydrukowane w języku polskim, nigdzie nie
publikowane i nie nagradzane (rękopisy nie będą uwzględniane, mile widziane
prace dodatkowo na nośnikach elektronicznych).
5. Prace w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Kajet” należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2018 roku, osobiście do pok. 223 (II p.)
lub listownie na adres: Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin.
6. Prace ocenia Jury powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.
7. Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych tekstów, jednocześnie zastrzegają sobie
prawo do ich bezpłatnej publikacji.
8. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu
z Jury.
9. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 18 czerwca 2018 r.
o godz. 17.00, w Sali Widowiskowej, ul. Peowiaków 12, podczas koncertu laureatów.
Bezpośrednio po koncercie zapraszamy uczestników Konkursu Kajet na spotkanie
z Jury.
10. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej
i rozdane w październiku 2018.
Uwaga!
Wszystkich zainteresowanych konkursem zapraszamy na Warsztaty Literackie. Spotkania
mają charakter otwarty, kierowane są do osób piszących i zainteresowanych twórczością
literacką. Mają na celu ocenę i korektę tekstów poetyckich i prozatorskich uczestników,
a jednocześnie przybliżają zagadnienia z dziedziny poetyki wiersza i literatury. Prowadzi
je dr hab. Arkadiusz Bagłajewski – pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej UMCS,
krytyk literacki, członek Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, członek
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Warsztaty są cykliczne, odbywające się w każdą
pierwszą środę miesiąca w godz. 18.00-20.00 w Centrum Kultury ul. Peowiaków 12
w Sali Czarnej (I piętro).
Informacje: Edukacja Kulturalna Centrum Kultury w Lublinie,
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin, pok. 223
tel. (81) 4666115 , e-mail: edukacja@ck.lublin.pl, program@ck.lublin.pl

