Una Semana de Cuento
Concurso literario “Escribecuentos”
¿Te gusta escribir? ¿Estudias o sabes castellano?
Anímate y mándanos un relato a
elescribecuentos@yahoo.es
hasta el 1 de junio de 2013

Extracto de las bases:
Podrán participar todos los relatos originales escritos en castellano. Su
extensión no excederá las 200 palabras. El relato debe contener el adjetivo
indignad@.
El jurado estará formado por Ita Wachowska, Milena Moreno y Alfons Gregori i
Gomis. Se valorarán especialmente la corrección gramatical y la imaginación.
La recepción de los cuentos se cerrará el 1 de junio de 2013.
En los textos debe constar el pseudónimo del autor/a (no se admitirán los
relatos firmados con el nombre y/o apellido del mism@, ni los enviados desde
un correo que contenga dicho nombre y/o apellidos), su dirección de correo
electrónico y teléfono de contacto. Sólo se admitirá un cuento por autor.
Abstenganse de participar l@s hispanohablantes nativ@s.
Los relatos se enviarán a elescribecuentos@yahoo.es
Premios: el relato ganador será publicado en castellano en la revista española:
Naque Teatro Educación Expresión. La librería Nowela obsequia al segundo
finalista con un libro. Por su parte Pika Pika ofrece a cada uno de los tres
finalistas una botella de vino Rioja y Elescribecuentos, un libro cortesía de Mario
de Los Santos, escritor y editor zaragozano.
Los premios serán entregados durante la Semana de Cuento n7 que tendrá lugar
del 3 al 9 de junio (el lugar y la fecha de la entrega de premios serán
comunicados a los participantes via correo electrónico).

* Más información sobre la ”Semana de Cuento n7”, en breve.

Tydzień Opowiadania Opowieści
Konkurs Literacki: „Escribecuentos”
Lubisz pisać? Uczysz się lub znasz hiszpański?
Weź udział w konkursie i wyślij nam swoje opowiadanie na:
elescribecuentos@yahoo.es
do 1 czerwca 2013

Zasady w skrócie:
W konkursie biorą udział wszystkie własnoręcznie napisane opowiadania po
hiszpańsku. Długość każdego z nich nie może przekraczać 200 słów.
Opowiadanie musi zawierać przymiotnik oburzony/a. Oceni jury w składzie:
Ita Wachowska, Milena Moreno i Alfons Gregori i Gomis. Zwrócą oni szczególną
uwagę na poprawność gramatyczną i wyobraźnię. Termin nadsyłania opowiadań
upływa 1 czerwca 2013. Teksty powinny być opatrzone pseudonimem autora
(nie będą przyjmowane opowiadania podpisane imieniem i nazwiskiem),
adresem mailowym i telefonem kontaktowym.
Przyjmowane będzie tylko jedno opowiadanie na autora.W konkursie nie mogą
brać udział osoby z krajów hiszpańsko-języcznych. Opowiadania należy wysyłać
na adres: elescribecuentos@yahoo.es
Nagrody: opowiadanie, które wygra konkurs zostanie opublikowane w
hiszpańskim piśmie Naque Teatro Educación Expresión. Drugie miejsce
zostanie nagrodzone książką asygnowaną przez Księgarnię Nowela. Pika Pika
obdaruje każdą z trzech nagrodzonych prac butelką wina Rioja, a Escribecuentos
książką autorstwa Mario de Los Santos, pisarza i wydawcy z Saragossy
(podarowaną przez samego autora).
Wręczenie nagród odbędzie się podczas siódmego Tygodnia Opowieści, który
będzie trwał od 3 do 9 czerwca 2013 (o miejscu i dacie wręczenia nagród
uczestnicy zostaną powiadomienie-mailem).

* Już wkrótce więcej informacji o Tygodniu Opowieści n7

