
 

 
 

Embajada del Perú 
Velvyslanectví Peru 

 

 
Velvyslanectví Peru s potěšením oznamuje vypsání devátého ročníku školní soutěže „Cena 

Republiky Peru“ pro studenty středních škol Plzeňského kraje a pro studenty Západočeské univerzity. Téma 
pro akademický rok 2019 zní: 

„Ricardo Palma a jeho literární odkaz sto let po jeho úmrtí“ 
 

Soutěž má za cíl rozšířit povědomí a znalosti o peruánské kultuře mezi studenty vzdělávacích 
institucí plzeňského kraje. 

 
Deváty ročník školní soutěže „Cena Republiky Peru“ si dovoluje vzdát čest nadanému 

a talentovanému peruánskému spisovateli s literárním věhlasem, který  pěstoval všechny žánry: poezii, 
román, drama, satiru, kritiku, žurnalistickou kroniku, kostumbristické eseje. Právě uplynulého 6. října se 
připomnínalo výročí 100 let od jeho smrti. 

 
Pravidla soutěže: 
 

1. Zúčastnit se může český středoškolský student Plzeňského kraje a studenti Západočeské univerzity. 
K identifikaci vlastní práce student přiloží následující informace: jméno a příjmení, místo a datum 
narození, bydliště, e-mail, jméno vzdělávací instituce nebo školy, kde studuje, včetně ročníku, 
a potvrzení své školy o studiu. Osobní údaje budou sloužit výhradně k administrativním účelům 
spojeným s touto soutěží. 

2. Účastník předloží svou práci buď v češtině nebo ve španělštině spolu se zmocněním k jejímu 
uveřejnění v některém z tištěných či elektronických sdělovacích prostředků. Velvyslanectví Peru 
bude moci vítězné práce zveřejnit, případně vyzvat vítěze, aby svou práci přednesli v různých 
akademických centrech. 

3. Rozsah práce bude maximálně 1500 slov (čtyři stránky), formát textu v řádkování 1,5 a typ písma 
Arial, velikost 12. Titulní strana se počítá odděleně a bude obsahovat: název práce, jméno studenta, 
název školy, město. Na poslední straně práce budou uvedeny bibliografické údaje, elektronické 
zdroje a přílohy (tabulky nebo mapy). 

4. Práce bude odeslána elektronicky na e-mail:  

secretaria1@peru-embajada.cz                                    

Velvyslanectví Peru vyhodnotí práce podle dvou kritérií: 
a. Úroveň znalostí a zvládnutí zadaného tématu 
b. Stylistická úroveň  

 
5. Konečným termínem pro odevzdání práce je  neděle 9. února 2020. 

 
6. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen se uskuteční za přítomnosti velvyslankyně Peru a zástupců 

z plzeňského kraje v únoru 2020. 

 

V Praze dne 30. října 2019 


