
 

SPISONÁTOR 

Městská knihovna Blansko vyhlašuje I. ročník literární 

soutěže Spisonátor. 

Podmínky přijetí povídky do soutěže: 

• Zaslaná povídka musí být původním autorským dílem 

soutěžícího a musí se jednat o prózu. 

• Nesmí být nikde publikována, ani zaslána do jiné 

soutěže po celou dobu trvání aktuálního ročníku 

soutěže. 

• Musí být v češtině. 

• Povolený rozsah povídky je 1 800 až 18 000 znaků 

(včetně mezer), tedy 1-10 NS. 

• Povídka musí jevit prvky fantastiky (sci-fi, fantasy či 

hororu s fantastickými prvky). Magický realismus je 

minimální predispozice. 

• Přijímáme jednu povídku od jednoho autora. 

• Soutěž je anonymní. Soutěžící uvedou jméno a 

kontaktní údaje (e-mail, telefon) na formulář, který 

zašlou jako samostatný soubor společně se soutěžní 

povídkou. 

• Minimální věk soutěžících je 15 let. 

• Soutěž je určena začínajícím autorům. Pokud už vám 

vyšla kniha (próza), nemůžete se soutěže účastnit. 



Způsob zaslání příspěvku do soutěže Spisonátor 

Soutěžní příspěvky zašlete do 31. 5. 2021 na e-mailovou 

adresu soutez@mk.blansko.cz (do předmětu uveďte: 

„Spisonátor“). 

Povídku posílejte v editovatelném formátu a soubor 

pojmenujte názvem povídky (bez diakritiky). 

Pořadatel si vymezuje právo neudělit všechny ceny. 

Pořadatel si vymezuje právo vyřadit text, který nebude 

splňovat zadané podmínky. 

Zasláním svého příspěvku do soutěže souhlasíte se zpracováním osobních údajů (dle 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR, Nařízení (EU) 2016/679)) pouze pro 

účely soutěže a v případě ocenění se zveřejněním svého textu ve sborníku a na webových 

stránkách knihovny. Vyhlašovatel se zavazuje zpracovat osobní údaje přihlášeného 

účastníka v nezbytně nutné míře a neužít je jinak než pro potřeby soutěže. 



 

SPISONÁTOR 

FORMULÁŘ – SPISONÁTOR 

Jméno, příjmení: ……………………………………………. 

Název povídky: …………………………………………….. 

E-mail:………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………………………. 

Zasláním svého příspěvku do soutěže souhlasíte se zpracováním osobních údajů (dle 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR, Nařízení (EU) 2016/679)) pouze pro 

účely soutěže a v případě ocenění se zveřejněním svého textu ve sborníku a na webových 

stránkách knihovny. Vyhlašovatel se zavazuje zpracovat osobní údaje přihlášeného 

účastníka v nezbytně nutné míře a neužít je jinak než pro potřeby soutěže. 


