
 ) EACWPתוכנית האיגוד האירופאי לכתיבה יוצרת (
  

  צר תחרות הסיפור הקצר
 

סופרים אירופיים בתחרות משותפת. חלק ממטרות  יחד לחבר ו יוזמה זו נועדה לקדם ולעודד יצירה ספרותית באירופה
 :התחרות הן

 .לעודד אזרחות אירופית באמצעות חילופי תרבות וספרות  - 
 .לשמר את ההיסטוריה הלשונית היקרה שלנו בשפות האירופאיות השונות כדרךלקדם כתיבה יצירתית   - 
  .כישרונות בתחום הכתיבה היצירתית באירופה לעודד ולטפח - 

  
 

  : דרישות הגשה
 

 : זכאות
 כגוןמבחינה תרבותית לאירופה  הקשורות התחרות פתוחה לכל משתתף המתגורר באירופה (כולל מדינות . 1

  יוצרתהאיגוד האירופאי לכתיבה תוכנית מטעם  תאנשי צוורוסיה, טורקיה וישראל). נציגים, מורים ו
)EACWP( בתחרות.  אינם יכולים להשתתף 

 , צוות העובדים ומוריו אינם מורשים להשתתף בתחרות.EACWPנציגי ארגון  . 2
  

 :מבנה והגשה
 .)רווחיםכולל  לא ,כותרתכולל לא  ( םמילי 100 להגיש טקסט עלילתי קצר בןהמשתתפים על  . 1
 ".  בחוץהסיפורים יסובו סביב הנושא " . 2
 הטקסט חייב לשאת כותרת.    . 3
לא ניתן להגיש טקסט אשר  . על הטקסט להיות מקורי, כאשר למגיש הטקסט זכויות יוצרים מלאות בטקסט . 4

 . פורסם או זכה בעבר בפרס בתחרות ארצית או בינלאומית
סדנאות  מוסד המייצג בישראל (״ולהיות מוגש ל  )עבריתשפת המדינה המתחרה (ת כתוב בעל הטקסט להיו . 5

 ״).הבית
 אין להגיש יותר מסיפור אחד לכל משתתף בתחרות.  . 6

  
  :שלבי התחרות

  .  תחרות אירופאית :שלב שניו  תחרות ישראלית: שלב ראשון ,לתחרות שני שלבים . 1
 . עבריתשפה הב שלב הראשון יש להגיש טקסטב . 2
  הזוכה.טקסט מתוכם את היבחר יקבל את הטקסטים, יקרא אותם  ו ״)סדנאות הביתהמוסד המייצג בישראל (״ . 3

בתחרות   זוכה אחד או שניים, הלבחור, לפי שיקול דעת תרשאי ״סדנאות הבית״ת התחרות מטעם דווע
 .הארצית בשפה העברית ולהגישם כמועמדים סופיים לתחרות האירופאית

 צי לתרגם את סיפורו לשפה האנגלית.באחריות הזוכה האר . 4
 מתמודדים סופיים עבור כל מדינה משתתפת.   13לשלב השני של התחרות האירופאית יגיעו  . 5
 .התחרות האירופאית לעבור לשלבעל מנת  לאנגלית יתורגמו הטקסט/ים הזוכה/ים בתחרות המקומית . 6
 חבר השופטים האירופאי יבחר את המנצח בתחרות האירופאית בשלב השני.  . 7

  
  

 לו״ז התחרות:
. סיפורים שישלחו  2021 אפרילב 15ותיסגר בתאריך  2021 פברוארב 26שליחת הסיפורים תפתח בתאריך  . 1

 לפני טווח מועדים אלה או אחריהם, לא יורשו להשתתף בתחרות. 
 . 2021 מאיב 30לא יאוחר מתאריך  EACWPתוצאות השלב הראשון יפורסמו באתר  . 2



 30-ועד ל (זמן מקומי) 13:00בשעה  2021  מאיב 30-החל מ EACWPהצבעות הקהל יתקבלו דרך אתר  . 3
 ללו יחד עם הצבעות השופטים בארגון.  וק, וישמי)(זמן מקו 13:00בשעה  2021 יוניב

 .  2021י לביו 15המנצח בתחרות האירופאית יוכרז בתאריך  . 4
 €  600 בסךפרס כספי  יוענק  תיאהאירופבתחרות זוכה ל . 5
 €  400לזוכה במקום השני יוענק פרס כספי בסך  . 6

 
 : צה פחבר המושבעים וה

) EACWP( האיגוד האירופאי לכתיבה יצירתית מוסדות חבר המושבעים הבינלאומי יאושר על ידי נציגי כל . 1
 . המעורבים בתחרות

הגשת טקסט לתחרות מהווה הסכמה מצד הזוכים בתחרות לפרסום הטקסטים באתר האינטרנט של תוכנית   . 2
כמו גם בפרסומים אחרים הקשורים בתוכנית האיגוד עצמה   ),EACWPהאיגוד האירופאי לכתיבה יוצרת (

)EACWPאו במוסדות נוספים המשוייכים או קשורים לה (. 
 לאומי רשאי לנהל דיון על מנת לפתור כל קונפליקט או מצב בלתי צפוי. נ חבר השופטים הבי . 3
י לכתיבה יוצרת  תוכנית האיגוד האירופא  יפורסם באתר האינטרנט שלהטקסט הזוכה בתחרות האירופאית  . 4

)EACWP(  - eacwp.org  . 
תוכנית האיגוד סיפור הקצר של לכלליי התחרות  כלמקבלים המגישים על עצמם את ,  בהשתתפות בתחרות . 5

התחרות, השתתפותם משתתפים שלא יעמדו בכללים ובדרישות ). EACWPהאירופאי לכתיבה יוצרת (
 תיפסל. 

 , יכריע נוסח הגרסה האנגלית. הסיפור בעברית לזו המתורגמת לאנגליתבמקרה של חוסר תאימות בין גרסת  . 6
  

  טיפול במידע אישי 
 . EACWPאנא עיינו בתקנון ההשתפות התחרות ובתנאיה באתר  . 1
שפרטיו   EACWPהמידע האישי אותו יספקו המועמדים בטופס הרישום לתחרות ישמר תחת אחריות ארגון  . 2

-Spain, Calle Covarrubias 1, Madrid, 28010, with Corporate Tax Id (CIF) ESהם: 
G86220266  .וישמש למטרות ניהול השתתפות המועמדים וקידום באופן מוסדר , 

בפעילות, הוא מתחייב לאפשר למידע האישי שיספק לעמוד לשימוש החברה  בהסכמת המשתתף לקחת חלק   . 3
לטובת מטרות שיווקיות, סטטיסטיות ואנליטיות וכן, לנהל את השתתפות המועמד בתחרות. לפרטים נוספים  

 . EACWPומידע בנושא יש לפנות אל מסמך הגנת הפרטיות המצוי באתר 
לכל משתתף שמורה הזכות לתיקון מחיקה או ביטול מידע אישי שאינו מדויק. ההתחייבות  לשמירת המידע   . 4

  . EACWPעמוד יצירת הקשר באתר האישי מצוינת גם 
  
 

 


