
  



  

Idąc naprzeciw rosnącej popularyzacji tematyki post 
apokaliptycznej w Polsce klan Wilcze Stada i Dzieci Nocy 
(zwany później WSDN) postanowił poświęcić jej swój pierwszy, 
ogólnokrajowy konkurs literacki.

„Świat się kończy!  jest odpowiedzią na rosnące w ostatnim ”
czasie zainteresowanie tematyką postapokaliptyczną wśród 
internautów i czytelników.

Apokalipsa może mieć naprawdę różne oblicza. W swojej pracy nie 
musisz ograniczać się do najpopularniejszego motywu wojny 
atomowej. Masz własną wizję zagłady? Opisz ją! 

„Świat się kończy!  to konkurs literacki organizowany ”
przez klan Wilcze Stada i Dzieci Nocy, przy współpracy 
zaprzyjaźnionych klanów: Zielonej Wieży i Bractwa 
Srebrnych Mieczy.



  

- Nadesłanie pracy spełniającej wymagania konkursowe mailem na adres 
głównego organizatora (karolhellruner@gmail.com) w wyznaczonym 
terminie w dokumencie tekstowym.

- Wyrażenie zgody na publikację pracy na stronach klanów, których 
przedstawiciele są w komisji konkursowej (dopisek na końcu dokumentu).

Warunki, które muszą spełnić 
teksty:

Warunki przystąpienia do konkursu:

- Tematyka apokaliptyczna bądź postapokaliptyczna.

- Utwory tylko i wyłącznie prozą, od 1 do maksymalnie 5 stron 
znormalizowanego tekstu.



  

Regulamin pracy komisji konkursowej:

a) ocenie ulegają:
- poprawność ortograficzna, gramatyczna i interpunkcyjna (10 pkt.)

- styl, język tekstu (10 pkt.)
- pomysł (10 pkt.)

- walory artystyczne i subiektywne odczucia oceniającego (5 pkt.)

b) skład komisji:
- każdy z trzech klanów organizujących konkurs Świat się kończy! wybiera spośród 
swych członków jednego sędziego do komisji konkursowej.

c) czas pracy komisji:
- komisja ma dwa tygodnie na ocenę wszystkich nadesłanych tekstów i wyłonienie 
zwycięzcy konkursu.

d) czas trwania konkursu
- konkurs rozpoczyna się 12 kwietnia 2009 r. a kończy 31 maja 2009 r.



  

Nagrody:

- zdobywcy trzech pierwszych miejsc są otrzymają nagrody rzeczowe

- komisja konkursowa ma prawo przyznać nieograniczoną liczbę 
wyróżnień

- Jedną z głównych nagród jest podręcznik do steampunkowego 
systemu RPG "Trójca" (http://www.trojcarpg.pl/)

Podręcznik systemu Trójca„ ”



  

Patroni medialni:

- Zielona Wieża - http://zielonawieza.pl

- Bractwo Srebrnych Mieczy - http://bractwo.ayz.pl

- Trójca - http://www.trojcarpg.pl/

- Wilcze Stada i Dzieci Nocy - http://wsdn.jor.pl
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