HOËRSKOOLLEERDERS
LEERDERS WAT IN 2019 IN GRAAD 10, 11 OF 12
IS (OF GRAAD 12 IN 2018)
Sit jou skrywershoed op en skryf 'n storie of 'n
gedig! (Jy kan R5 000 wen)
Tema: Eie keuse (wees kreatief)
Woordbeperking: 1 500
Inskrywingsgeld: R30 per inskrywing
__________________________________________

Wees kunstig –
Ontwerp die voorblad vir die publikasie
POORT 2019 (Jy kan R500 wen)

Tema: Eie keuse (wees kreatief)
Inskrywingsgeld: R10 per ontwerp

DIE TOP-10 PRESTEERDERS WORD DEUR DIE SA
AKADEMIE GENOOI NA 'N SKRYWERSLYPSKOOL
GEDURENDE DIE JULIE 2019-SKOOLVAKANSIE BY
DIE UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT

SLUITINGSDATUM 9 FEBRUARIE 2019
Stuur die inskrywingsvorm, betalingsbewys en/of ontwerp aan die
SA Akademie by nellie@akademie.co.za of
akademie@akademie.co.za

Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns

Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns
Tel 086 133 3786; www.akademie.co.za
Kompetisiereëls
 Leerders moet in 2019 in graad 10, 11 of 12 wees. Leerders wat in 2018 in graad 12 is, se skryfstukke moet verkieslik nog
gedurende 2018 ingedien word. 25 inskrywings per skool word toegelaat.
 Die klem in sowel die prosa as die poësie val op kreatiwiteit.
 Slegs oorspronklike Afrikaanse skryfwerk deur die leerder self word aanvaar.
 Die beste bydraes word in die Akademie se POORT-publikasie gepubliseer.
 Twee leerders, een uit elke genre, word as wenners aangewys en ontvang elk R5 000. Hierdie prys word oorhandig by die
Akademie se bekroningsplegtigheid.
 Tien toppresteerders (vyf uit elke genre) word genooi na 'n skrywerslypskool gedurende die Julie 2019-skoolvakansie by
die Universiteit van die Vrystaat.

Formaat

 Tema: Eie keuse.
 Woordbeperking: 1 500.
 Getikte werk word aanvaar. Dit moet in MS Word-formaat elektronies aan die SA Akademie gestuur word by
nellie@akademie.co.za of akademie@akademie.co.za.
 Elke leerder se inskrywing moet op aparte bladsye ingedien word.
 Bydraes moet taalkundig versorg wees.
 Leerders moet die volgende inligting op elke skryfstuk verskaf: Leerdernaam, graad, telefoonnommer, selnommer van
leerder sowel as ouer, naam van skool, e-posadres van onderwyser en fisiese adres van skool.

Inskrywingsvorm
(Dupliseer hierdie vorm vir meer inskrywings)

Naam van skool: …………………………………….
Fisiese adres van skool: ……………………………..
……………………………………………………….
…………………………………. Poskode: ………...
E-posadres van skool: ………………………………
Genre
(prosa/poësie)

Titel van inskrywing

Kontakpersoon by skool: …………………………………………………
Telefoonnr. van kontakpersoon: ………………………………………….
Selnommer van kontakpersoon: ………………………………………….
Kontakpersoon se e-posadres: ………………………………….…….…..

Naam van leerder

Seun/
dogter

Gr. in 2019
(of gr 12 in
2018)

Huistaal

Selnommer van
leerder

Ingesluit R………………….. as inskrywingsgeld vir …………….. bydraes (R30 per bydrae)
Ingesluit R………………….. as inskrywingsgeld vir …………….. ontwerpe (R10 per ontwerp)
Ek verklaar as onderwyser hiermee dat die aangehegte bydraes na my wete die oorspronklike werk van die leerders is en nie elders vir
publikasie aangebied is nie.
…………………………………. (Handtekening van onderwyser)
Bankbesonderhede: ABSA, SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, 610810004, takkode: 632005. Verwysing: Poort/Skoolnaam

