Pravila in pogoji sodelovanja na literarnem natečaju
preDRAMI se KEKEC
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Na natečaju lahko sodelujejo avtorji/-ce stari/-e med 15 in 25 let.
Poslano dramsko delo (enodejanka) naj bo povezano s KEKCEM (obeležujemo
70-letnico nastanka filma Kekec).
Natečaj traja od 15. decembra 2020 do 15. aprila 2021. Rok za oddajo
prispevkov se zaključi 15. aprila 2021.
Vsak/-a avtor/-ica lahko sodeluje z enim dramskim delom, ki mora biti napisano
v slovenskem jeziku in ne sme presegati 8.000 znakov s presledki.
Dramska dela, ki ne bodo ustrezala pogojem razpisa, ne bodo uvrščena v izbirni
postopek.
Dramska dela pošljite po e-pošti: predramise@mklj.si.
Ob prijavi na natečaj je potrebno navesti ime in priimek avtorja/-ice, leto
rojstva, stalni naslov bivanja, elektronski naslov in davčno številko (žirija ne bo
imela dostopa do omenjenih podatkov).
Dramskih del, ki bodo poslana na natečaj, v času trajanja natečaja in vse do
razglasitve natečaja, ki bo v mesecu juniju 2021, ni dovoljeno objaviti drugje.
Izdelke bo v aprilu 2021 ocenjevala strokovna komisija in izbrala tri najboljša
dela.
Prvonagrajenec/-ka dobi mesto člana/-ice strokovne žirije natečaja preDRAMI
se leta 2022.
Udeleženci/-ke natečaja s sodelovanjem soglašajo, da se njihovo dramsko delo
ter ime in priimek javno objavijo – na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana,
spletni strani Trubarjeve hiše literature, na priložnostnih razstavah in tiskani
brošuri, ki jo bo za potrebe natečaja izdala Mestna knjižnica Ljubljana.
Prijava na natečaj pomeni soglašanje sodelujočega avtorja/-ice z obdelavo
osebnih podatkov v namen natečaja.
Organizator se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke uporabil le v
namen natečaja – javno objavo dramskega dela ter objavo imena in priimka.
Organizator se zavezuje, da nenagrajenih izdelkov ne bo uporabil za nikakršne
druge namene.
Vsi sodelujoči avtorji/-ce morajo upoštevati zgoraj navedena pravila.
Strokovno žirijo sestavljajo: Simona Hamer, Barbara Kaiser, Rok Bozovičar in
Julija Mihovec.
Na vsa vprašanja bomo z veseljem odgovorili, če jih pošljete na elektronski
naslov: predramise@mklj.si.

